
 ДОГОВОР № 1 ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ, УНП 00468-2019-0007 

 

Днес, 07.10. 2019 г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 

Решение № Р-26 от 10.09.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана 

за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между: 

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

с адрес: 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  

„Дансон - БГ ООД” , ЕИК: 203612570 

с адрес: област Перник, гр.Радомир 2400, ул. Отец Паисий 26, тел.: 02 4519300, факс: 077782391, 

tenders@danhson.bg , представлявано от Стефан Георгиев Божинов, наричано по-долу за краткост 

„ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за следното : 

 

І.     ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

медикаменти,  съгласно приложена Спецификация - неразделна част от настоящия договор.  

ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

2.1. Единичната  цена на стоките по т.1.1  е определена в лева, съгласно приложената Спецификация. 

2.2. Общата стойност на доставката по договора е : 

52 396,70 (петдесет и две хиляди триста деветдесет и шест 0,70) лева с ДДС, 

43 663,92 (четиридесет и три хиляди шестстотин шестдесет и три 0,92) лева без ДДС. 

2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с 

изключение при приложението на нормативните разпоредби. 

2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и 

ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и 

възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение. 

ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1.  Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна 

на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по посочената в т.15  банковата сметка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в 

срок до 60 дни  след съответната доставка и представяне на необходимите документи .  

3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи : 

а/ доставна фактура - оригинал; 

б/ други изисквани документи – при необходимост. 

3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се 

връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изправяне на нередностите. Срокът по т.3.1. за плащане на доставката, 

започва да тече от датата на представянето на документите в изискуемия вид. 

ІV.  СРОК НА  ДОСТАВЯНЕ 

4.1.  Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок  до 24 

часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след 

всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им. 

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 

5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев 

АД гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека, съгласно указанията на възложителя. 

5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 

момента на приемането й на мястото на доставяне със съответната фактура. 

VІ.  ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ 

6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне, 

съгласно същата, отразена на фактурата. 

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава : 

7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени с необходимите документи.  

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

7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от 

настоящия договор. 



  

7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП): 

а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост; 

б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника; 

в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда"; 

г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията. 

д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора. 

е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се 

освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на  3 % 

от стойността на договора без ДДС и възлиза на 

1 309,92 лв./словом : хиляда триста и девет 0,92/ 

 

VІІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :       

8.1.  Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид, 

количество и качество на описанието в настоящия договор.  

8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.      

8.3. След изтичане на срока за изпълнение на  договора  да освободи гаранцията за изпълнение на 

договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.  

8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките. 

ІХ.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

9.2.  При приемането на стоките се подписват документите, придружаващи съответната стока.  

Х.   КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

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

стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от 

компетентен орган в страната-производител. 

10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да 

бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя. 

10.2.1. В случай на доставка на  медикаменти с по-кратък от договорения срок на годност, 

изпълнителя заплаща неустойка, както следва: 

от 59.99% до 50% - 5% върху стойността на доставката; 

от 49.99% до 40% - 10% върху стойността на доставката; 

от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката; 

от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката; 

под 20 % - 90% върху стойността на доставката. 

10.2.2. Доставката на медикаменти с по-малък от 40% от обявения от производителя срок на 

годност се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното 

количество, определено от него. 

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и 

приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор. 

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за : 
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /; 

б/ качество / скрити недостатъци /: 

- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1; 

- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.    

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне  

със съответен протокол. 

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен  да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти 

в 15-дневен срок от констатирането им. 

11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока, 

основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага 

копие от фактурата за доставка.  



  

11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.   

11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване 

на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в 

доставката/некомплектни договорени стоки. 

11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната  част от платеното или да 

се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото 

доставяне са за сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на 

рекламациите.  

XII.  ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ 

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, Изпълнителя дължи неустойка в 

размер на 0.7 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 вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка. Сумата на неустойката, 

дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.  

12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ 

от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената 

на стоката в частта на рекламацията.                                                                                      

12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за 

изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с 

30-дневно предизвестие.  

12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54 от ЗОП, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор, без писмено 

предизвестие и без да дължи неустойки. 

 

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ  ОБСТОЯТЕЛСТВА 

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 

последните са причинени в резултат на непреодолима сила.  

13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не 

може да се позовава на непреодолима сила. 

13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие 

от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. 

13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата 

на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено 

другата страна в двуседмичен срок от настъпването на  непреодолимата сила. При неуведомяване се 

дължи обещетение за настъпилите от това вреди. 

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

задължения се спира. 

13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено 

действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични 

средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

ХІV.СПОРОВЕ       

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават 

чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат 

в неразделна част от договора. 

14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този 

договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото 

тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според 

българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК. 

ХV.  СЪОБЩЕНИЯ 

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

са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители. 

15.2. За дата на съобщението се смята: 

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 

- датата на пощенското клеймо на обр.разписка - при изпращане  по пощата; 

- датата на приемането – при изпращане по телефакс 

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



  

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :                                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД                       

гр. Монтана 3400                                            

ул. „Сирма войвода" № 4                               

ТБ: Интернешънъл Асет Банк 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 тридневен срок от 

промяната. 

ХVІ.  ДРУГИ   УСЛОВИЯ 

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

договор на трети лица. 

 

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

законодателство. 

ХVІІ.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ 

17.1. Договорът влиза в сила от 07.10.2019г. и важи до 07.10.2020г. 
17.2. Всяка от страните може да прекрати  договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след 

сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено 

уведомление до отсрещната страна. 

17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в Позитивния 

лекарствен списък след  включването в действие на Електронната система за закупуване на 

лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на 

съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка. 

17.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че се сключи рамково споразумение от 

Централен орган, чрез електронна система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на 

лечебните заведения в Република България. 

17.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок 

повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

17.6. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :  

1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 26  от 10.09.2019г. ; 

2. Документи по т.7.4. от настоящия договор. 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра  – по един за всяка от страните и 

се подписа, както следва: 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Заличено обстоятелство  съгласно чл.36а, ал.3                      Заличено обстоятелство  съгласно чл.36а, ал.3 

от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД                                           от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

Изпълнителен директор на        

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

Заличено обстоятелство  съгласно чл.36а, ал.3  

от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

Главен счетоводител 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 №

Код 

по 

АТС

Генерично наименование 

на медикамента

Търговско наименование на 

медикамента

Единица 

мярка

Прогнозн

о 

количеств

о

Цена изчислена 

на база 

референтна 

стойност в лв. с 

ДДС

Единична 

цена в лв. с 

ДДС

Обща 

стойност в 

лв. с ДДС

Производител

70
Metamizole sodium 

amp 2ml/1gr

Omalgin, Solution for 

injection, 500 mg/ml - 2 ml
br. 17 000 0,43 0,35 5 950,00

ВетПром АД, 

България

72
Diclofenac 

amp3ml/75mg im + iv

Dicloflex, Solution for 

injection, 25 mg/ml-3 ml
br. 1 800 0,48 0,35 630,00

ВетПром АД, 

България

73
Ketoprofen fl. I.v. 

100mg

KETOPROFEN VP, Solution 

for injection, 50 mg/ml–2 ml
br. 9 500 2,95 1,52 14 440,00

ВетПром АД, 

България

115
Furosemide amp 

2ml/20mg

Furosemid DS, Solution for 

injection, 10 mg/ml - 2 ml
br. 23 700 0,38 0,32 7 584,00

ВетПром АД, 

България

147
Drotaverine amp 

2ml/40mg

Drotaverin DS, Solution for 

injection, 20 mg/ml-2ml
br. 5 100 0,36 0,33 1 683,00

ВетПром АД, 

България

245 Ascorbic asid amp 5ml
Vitamin C DS, Solution for 

injection, 100 mg/ml – 5ml
br. 14 000 1,23 0,72 10 080,00

ВетПром АД, 

България

269 Gentamicin amp 80mg
Gentamicin DS, Solution for 

injection, 40 mg/ ml - 2 ml
br. 9 300 0,41 0,30 2 790,00

ВетПром АД, 

България

347
Desloratadine  2.5mg 

/5ml -150ml

DESALLERGAN, Oral 

solution, 0.5 mg/ml - 120 ml, -

, Pack: 1

br. 110 6,29 3,12 343,20
ВетПром АД, 

България

360 Diclofenac gel 1% /60g
Dicloflex Gel, 1% - 50 g, -, 

Pack: 1
br. 330 11,99 2,99 986,70

ВетПром АД, 

България

382 Troxerutin gel 40g/2%
Troxerutin DS, Gel, 2 %-40 g, 

-, Pack: 1
br. 200 3,55 2,38 476,00

ВетПром АД, 

България

385
Ambroxol sir fl 

15mg/5ml 100ml

BronchoMAXX Syrup, 15 

mg/5 ml-120 ml, -, Pack: 1
br. 450 10,20 2,64 1 188,00

ВетПром АД, 

България

386
Ambroxol sir fl 

30mg/5ml 150ml

BronchoMAXX Syrup, 30 

mg/5 ml-120 ml, -, Pack: 1
br. 1 550 10,50 2,84 4 402,00

ВетПром АД, 

България

388
Butamirate  citrate sir. 

0.15mg/ml-200ml

Sintuss, Syrup, 0.15% - 200 

ml, -, Pack: 1
br. 10 7,50 6,47 64,70

ВетПром АД, 

България

389
Glaucie+ Ephedrine sir. 

fl 125ml

Bronchoton, Syrup, 4,6 

mg/5,75 mg/5 ml  125 g, -, 

Pack: 1

br. 10 2,60 2,60 26,00
ВетПром АД, 

България

398 Spasmalgon amp 2ml

Spasmopharm, Solution for 

injection, 500 mg/ml+2 

mg/ml+ 0,02 mg/ml-2 ml

br. 1 550 1,90 0,85 1 317,50
ВетПром АД, 

България

502
Barium sulfate prax 

100g

DC-BAR-MILVE 90 g, 

Powder for oral/rectal 

suspension, 100 g, -, Pack: 1

br. 55 7,92 7,92 435,60
Фармацевтични 

заводи Милве АД, 

България

Обща сума : 

За възложител : 

Изп. Директор

Гл. Счетоводител

Заличено обстоятелство съгласно 

чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.2 от 

ЗЗЛД

Заличено обстоятелство съгласно 

чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.2 

от ЗЗЛД

Спецификация

към договор № 1  за Доставки на медикаменти, УНП 00468-2019-0007

възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана

изпълнител :   "Дансон - БГ" ООД

За изпълнител :

52 396,70 лв  с ДДС

43 663,92  без ДДС

Заличено обстоятелство съгласно 

чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.2 от 

ЗЗЛД

Медикаменти 2019 - Договор № 1 Стр 1 oт 1



  

ДОГОВОР № 2 ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ, УНП 00468-2019-0007 

 

Днес, 07.10 2019 г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 

Решение № Р-26 от 10.09.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана 

за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между: 

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

с адрес: 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  

„Медофарма” ЕООД ,  ЕИК: 121578346  

с адрес: гр.София 1784, ж.к.Младост 1, бл.38Б, тел.: 02 9743709, факс: 02 9743708,  

ivailo.ganev@medochemie.com , представлявано от Ахилеас Цангарис, наричано   по-долу за краткост 

„ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за следното: 

 

І.     ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

медикаменти,  съгласно приложена Спецификация - неразделна част от настоящия договор.  

ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

2.1. Единичната  цена на стоките по т.1.1  е определена в лева, съгласно приложената Спецификация. 

2.2. Общата стойност на доставката по договора е : 

122 415,75 (сто двадесет и две хиляди четиристотин и петнадесет 0,75) лева с ДДС, 

102 013,13 (сто и две хиляди и тринадесет 0,13) лева без ДДС. 

2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с 

изключение при приложението на нормативните разпоредби. 

2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и 

ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и 

възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение. 

ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1.  Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна 

на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по посочената в т.15  банковата сметка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в 

срок до 60 дни  след съответната доставка и представяне на необходимите документи .  

3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи : 

а/ доставна фактура - оригинал; 

б/ други изисквани документи – при необходимост. 

3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се 

връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изправяне на нередностите. Срокът по т.3.1. за плащане на доставката, 

започва да тече от датата на представянето на документите в изискуемия вид. 

ІV.  СРОК НА  ДОСТАВЯНЕ 

4.1.  Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок  до 24 

часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след 

всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им. 

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 

5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев 

АД гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека, съгласно указанията на възложителя. 

5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 

момента на приемането й на мястото на доставяне със съответната фактура. 

VІ.  ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ 

6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне, 

съгласно същата, отразена на фактурата. 

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава : 

7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени с необходимите документи.  

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

7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от 

настоящия договор. 



  

7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП): 

а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост; 

б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника; 

в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда"; 

г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията. 

д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора. 

е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се 

освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на  3 % 

от стойността на договора без ДДС и възлиза на 

3 060,39 лв./словом : три хиляди и шестдесет 0,39 / 

 

VІІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :       

8.1.  Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид, 

количество и качество на описанието в настоящия договор.  

8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.      

8.3. След изтичане на срока за изпълнение на  договора  да освободи гаранцията за изпълнение на 

договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.  

8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките. 

ІХ.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

9.2.  При приемането на стоките се подписват документите, придружаващи съответната стока.  

Х.   КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

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

стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от 

компетентен орган в страната-производител. 

10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да 

бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя. 

10.2.1. В случай на доставка на  медикаменти с по-кратък от договорения срок на годност, 

изпълнителя заплаща неустойка, както следва: 

от 59.99% до 50% - 5% върху стойността на доставката; 

от 49.99% до 40% - 10% върху стойността на доставката; 

от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката; 

от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката; 

под 20 % - 90% върху стойността на доставката. 

10.2.2. Доставката на медикаменти с по-малък от 40% от обявения от производителя срок на 

годност се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното 

количество, определено от него. 

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и 

приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор. 

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за : 
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /; 

б/ качество / скрити недостатъци /: 

- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1; 

- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.    

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне  

със съответен протокол. 

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен  да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти 

в 15-дневен срок от констатирането им. 

11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока, 

основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага 

копие от фактурата за доставка.  



  

11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.   

11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване 

на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в 

доставката/некомплектни договорени стоки. 

11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната  част от платеното или да 

се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото 

доставяне са за сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на 

рекламациите.  

XII.  ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ 

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, Изпълнителя дължи неустойка в 

размер на 0.7 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 вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка. Сумата на неустойката, 

дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.  

12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ 

от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената 

на стоката в частта на рекламацията.                                                                                      

12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за 

изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с 

30-дневно предизвестие.  

12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54 от ЗОП, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор, без писмено 

предизвестие и без да дължи неустойки. 

 

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ  ОБСТОЯТЕЛСТВА 

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 

последните са причинени в резултат на непреодолима сила.  

13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не 

може да се позовава на непреодолима сила. 

13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие 

от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. 

13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата 

на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено 

другата страна в двуседмичен срок от настъпването на  непреодолимата сила. При неуведомяване се 

дължи обещетение за настъпилите от това вреди. 

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

задължения се спира. 

13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено 

действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични 

средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

ХІV.СПОРОВЕ       

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават 

чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат 

в неразделна част от договора. 

14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този 

договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото 

тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според 

българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК. 

ХV.  СЪОБЩЕНИЯ 

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

са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители. 

15.2. За дата на съобщението се смята: 

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 

- датата на пощенското клеймо на обр.разписка - при изпращане  по пощата; 

- датата на приемането – при изпращане по телефакс 

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



  

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :                                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД                       

гр. Монтана 3400                                            

ул. „Сирма войвода" № 4                               

ТБ: Интернешънъл Асет Банк 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 тридневен срок от 

промяната. 

ХVІ.  ДРУГИ   УСЛОВИЯ 

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

договор на трети лица. 

 

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

законодателство. 

ХVІІ.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ 

17.1. Договорът влиза в сила от 07.10.2019г. и важи до 07.10.2020г. 
17.2. Всяка от страните може да прекрати  договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след 

сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено 

уведомление до отсрещната страна. 

17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в Позитивния 

лекарствен списък след  включването в действие на Електронната система за закупуване на 

лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на 

съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка. 

17.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че се сключи рамково споразумение от 

Централен орган, чрез електронна система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на 

лечебните заведения в Република България. 

17.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок 

повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

17.6. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :  

1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 26  от 10.09.2019г. ; 

2. Документи по т.7.4. от настоящия договор. 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра  – по един за всяка от страните и 

се подписа, както следва: 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Заличено обстоятелство  съгласно чл.36а, ал.3                      Заличено обстоятелство  съгласно чл.36а, ал.3 

от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД                                           от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

Изпълнителен директор на        

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

Заличено обстоятелство  съгласно чл.36а, ал.3  

от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

Главен счетоводител 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 №
Код по 

АТС

Генерично наименование 

на медикамента

Търговско наименование на 

медикамента

Единица 

мярка

Прогнозн

о 

количеств

о

Цена изчислена 

на база 

референтна 

стойност в лв. с 

ДДС

Единична 

цена в лв. 

с ДДС

Обща 

стойност в 

лв. с ДДС

Производител

7
Amisulpiride tabl. 

400mg./30br.

Медосулпид тб. 

400мг/30бр
op. 5 25,74 24,29 121,45 Medochemie

146

Hyoscine 

butylbromide amp 

1ml/20mg

Бускопамин амп. 

20мг/1мл
br. 8 000 1,28 1,12 8 960,00 Medochemie

149
Bromocriptine tabl 

2.5mg/30br

Бромокриптин 

Медокеми тб. 

2,5мг/30бр

op. 10 6,46 6,03 60,30 Medochemie

250 Cefazolin  fl 1g Зепилен фл. 1г br. 2 000 1,49 1,17 2 340,00 Medochemie

253 Cefoperazone fl 1g Медоцеф фл. 1г br. 50 7,37 4,20 210,00 Medochemie

254 Cefoperazone fl 2g Медоцеф фл. 2г br. 800 9,48 7,26 5 808,00 Medochemie

258 Ceftriaxone fl 1g Медаксон фл. 1г br. 18 900 1,86 1,27 24 003,00 Medochemie

259 Ceftriaxone fl 2g Медаксон фл  2г br. 5 000 1,86 2,09 10 450,00 Medochemie

261
Cefoperazone+sulbact

am fl 2g
Сулцеф фл. 2г br. 4 300 12,01 11,55 49 665,00 Medochemie

264
Amikacin amp 

250mg/2ml

Селемицин амп. 

250мг/2мл
br. 2 400 2,46 1,77 4 248,00 Medochemie

265
Amikacin amp 

500mg/2ml

Селемицин амп. 

500мг/2мл
br. 5 000 4,92 3,31 16 550,00 Medochemie

Обща сума : 

За възложител : 

Изп. Директор

Гл. Счетоводител

Заличено обстоятелство 

съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Спецификация

към договор № 2  за Доставки на медикаменти, УНП 00468-2019-0007

възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана

изпълнител :   "Медофарма" ЕООД

За изпълнител :

122 415,75 лв  с ДДС

102 013,13  без ДДС

Заличено обстоятелство 

съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство съгласно 

чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с 

чл.2 от ЗЗЛД

Медикаменти 2019 - Договор № 2 Стр 1 oт 1



  

ДОГОВОР № 3 ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ, УНП 00468-2019-0007 

 

Днес, 07.10. 2019 г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 

Решение № Р-26 от 10.09.2019г.  и № Р-29от 02.10.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р 

Ст.Илиев” АД гр.Монтана за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия 

договор между: 

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

с адрес: 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  

„Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД ,  ЕИК: 030276307  

с адрес: гр.София 1172, район Изгрев, ул. „Г.М.Димитров” 1, тел.: +35929625451, факс: +35929625059 

cl@comleague.com , представлявано от Таквор Бохос Бохосян, наричано   по-долу за краткост  

„ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за следното: 

 

І.     ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

медикаменти,  съгласно приложена Спецификация - неразделна част от настоящия договор.  

ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

2.1. Единичната  цена на стоките по т.1.1  е определена в лева, съгласно приложената Спецификация. 

2.2. Общата стойност на доставката по договора е : 

47 274,00 (четиридесет и седем хиляди двеста седемдесет и четири) лева с ДДС, 

39 395,00 (тридесет и девет хиляди триста деветдесет и пет) лева без ДДС. 

2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с 

изключение при приложението на нормативните разпоредби. 

2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и 

ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и 

възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение. 

ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1.  Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна 

на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по посочената в т.15  банковата сметка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в 

срок до 60 дни  след съответната доставка и представяне на необходимите документи .  

3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи : 

а/ доставна фактура - оригинал; 

б/ други изисквани документи – при необходимост. 

3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се 

връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изправяне на нередностите. Срокът по т.3.1. за плащане на доставката, 

започва да тече от датата на представянето на документите в изискуемия вид. 

ІV.  СРОК НА  ДОСТАВЯНЕ 

4.1.  Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок  до 24 

часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след 

всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им. 

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 

5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев 

АД гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека, съгласно указанията на възложителя. 

5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 

момента на приемането й на мястото на доставяне със съответната фактура. 

VІ.  ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ 

6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне, 

съгласно същата, отразена на фактурата. 

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава : 

7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени с необходимите документи.  

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



  

7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от 

настоящия договор. 

7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП): 

а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост; 

б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника; 

в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда"; 

г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията. 

д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора. 

е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се 

освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на  3 % 

от стойността на договора без ДДС и възлиза на 

1 181,85 лв./словом : хиляда сто осемдесет и един 0,85 / 

VІІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :       

8.1.  Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид, 

количество и качество на описанието в настоящия договор.  

8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.      

8.3. След изтичане на срока за изпълнение на  договора  да освободи гаранцията за изпълнение на 

договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.  

8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките. 

ІХ.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

9.2.  При приемането на стоките се подписват документите, придружаващи съответната стока.  

Х.   КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

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

стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от 

компетентен орган в страната-производител. 

10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да 

бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя. 

10.2.1. В случай на доставка на  медикаменти с по-кратък от договорения срок на годност, 

изпълнителя заплаща неустойка, както следва: 

от 59.99% до 50% - 5% върху стойността на доставката; 

от 49.99% до 40% - 10% върху стойността на доставката; 

от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката; 

от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката; 

под 20 % - 90% върху стойността на доставката. 

10.2.2. Доставката на медикаменти с по-малък от 40% от обявения от производителя срок на 

годност се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното 

количество, определено от него. 

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и 

приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор. 

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за : 
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /; 

б/ качество / скрити недостатъци /: 

- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1; 

- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.    

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне  

със съответен протокол. 

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен  да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти 

в 15-дневен срок от констатирането им. 

11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока, 

основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага 

копие от фактурата за доставка.  



  

11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.   

11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване 

на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в 

доставката/некомплектни договорени стоки. 

11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната  част от платеното или да 

се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото 

доставяне са за сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на 

рекламациите.  

XII.  ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ 

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, Изпълнителя дължи неустойка в 

размер на 0.7 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 вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка. Сумата на неустойката, 

дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.  

12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ 

от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената 

на стоката в частта на рекламацията.                                                                                      

12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за 

изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с 

30-дневно предизвестие.  

12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54 от ЗОП, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор, без писмено 

предизвестие и без да дължи неустойки. 

 

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ  ОБСТОЯТЕЛСТВА 

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 

последните са причинени в резултат на непреодолима сила.  

13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не 

може да се позовава на непреодолима сила. 

13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие 

от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. 

13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата 

на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено 

другата страна в двуседмичен срок от настъпването на  непреодолимата сила. При неуведомяване се 

дължи обещетение за настъпилите от това вреди. 

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

задължения се спира. 

13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено 

действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични 

средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

ХІV.СПОРОВЕ       

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават 

чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат 

в неразделна част от договора. 

14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този 

договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото 

тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според 

българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК. 

ХV.  СЪОБЩЕНИЯ 

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

са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители. 

15.2. За дата на съобщението се смята: 

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 

- датата на пощенското клеймо на обр.разписка - при изпращане  по пощата; 

- датата на приемането – при изпращане по телефакс 

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



  

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :                                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД                       

гр. Монтана 3400                                            

ул. „Сирма войвода" № 4                               

ТБ: Интернешънъл Асет Банк 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 тридневен срок от 

промяната. 

ХVІ.  ДРУГИ   УСЛОВИЯ 

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

договор на трети лица. 

 

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

законодателство. 

ХVІІ.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ 

17.1. Договорът влиза в сила от 07.10.2019г. и важи до 07.10.2020г. 
17.2. Всяка от страните може да прекрати  договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след 

сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено 

уведомление до отсрещната страна. 

17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в Позитивния 

лекарствен списък след  включването в действие на Електронната система за закупуване на 

лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на 

съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка. 

17.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че се сключи рамково споразумение от 

Централен орган, чрез електронна система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на 

лечебните заведения в Република България. 

17.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок 

повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

17.6. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :  

1. Решение на Изпълнителния директор № Р-26  от 10.09.2019г. и № Р-29 от 02.10.2019г.; 

2. Документи по т.7.4. от настоящия договор. 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра  – по един за всяка от страните и 

се подписа, както следва: 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Заличено обстоятелство  съгласно чл.36а, ал.3                      Заличено обстоятелство  съгласно чл.36а, ал.3 

от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД                                           от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

Изпълнителен директор на        

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

Заличено обстоятелство  съгласно чл.36а, ал.3  

от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

Главен счетоводител 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 № Код по АТС

Генерично 

наименование на 

медикамента

Търговско наименование на 

медикамента

Единица 

мярка

Прогнозн

о 

количеств

о

Цена изчислена 

на база 

референтна 

стойност в лв. с 

ДДС

Единична 

цена в лв. 

с ДДС

Обща 

стойност в 

лв. с ДДС

Производител

52 N01BB02
Lidocain amp 

10ml/1%

Lidocaine-

Tchaikapharma Solution 

for injection 10 mg/ml-

10 ml x 100

br. 1 600 107,20 0,78 1 248,00

„Чайкафарма 

Висококачествените 

Лекарства“ АД

53 N01BB02
Lidocain amp 

10ml/2%

Lidocaine-

Tchaikapharma Solution 

for injection 20 mg/ml-

10 ml x 100

br. 2 400 214,72 1,68 4 032,00

„Чайкафарма 

Висококачествените 

Лекарства“ АД

74
M01AE1

7

Dexketoprofen 

amp. 2ml

Dexketoprofen-

Tchaikapharma solution 

for injection 50mg/2ml 

x 100

br 1 800 97,50 0,80 1 440,00

„Чайкафарма 

Висококачествените 

Лекарства“ АД

252 J01DC02
Cefuroxime 

sodium fl 1.5mg

Lifurox powder for 

solution for 

injection/infusion 1. 5g 

x 10

br. 2 200 23,74 1,58 3 476,00

„Чайкафарма 

Висококачествените 

Лекарства“ АД

255 J01DD01 Cefotaxime fl. 1g

Cefotaxime-

Tchaikapharma powder 

for solution for injection 

1 g x 1

br 100 1,94 1,28 128,00

„Чайкафарма 

Висококачествените 

Лекарства“ АД

258 J01DD04 Ceftriaxone fl 1g

Ceftriaxon - 

Tchaikapharma powder 

for solution for injection 

1g x 10

br. 18 900 18,61 1,25 23 625,00

„Чайкафарма 

Висококачествените 

Лекарства“ АД

285 J01MA12
Levofloxacin r-r 

fl 100ml/5mg

Levor solution for 

infusion 5mg/ml - 100 

ml x 5

br. 2 500 61,50 5,33 13 325,00

„Чайкафарма 

Висококачествените 

Лекарства“ АД

Обща сума : 

За възложител : 

Изп. Директор

Гл. Счетоводител

Заличено обстоятелство 

съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Спецификация
към договор № 3  за Доставки на медикаменти, УНП 00468-2019-0007

възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана

изпълнител :   "Търговска Лига - Глобален Аптечен Център"АД

За изпълнител :

47 274,00 лв  с ДДС

39 395,00  без ДДС

Заличено обстоятелство 

съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, 

ал.3 от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Медикаменти 2019 - Договор № 3 Стр 1 oт 1



  

ДОГОВОР № 4 ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ, УНП 00468-2019-0007 

 

Днес, 07.10. 2019 г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 

Решение № Р-26 от 10.09.2019г. и № Р-27 от 24.09.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р 

Ст.Илиев” АД гр.Монтана за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия 

договор между: 

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

с адрес: 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  

„Медекс” ООД  ,  ЕИК: 131268894  

с адрес: гр.София 1138 , район Младост, ж.к.Горубляне, ул. „Самоковско шосе” 2Л, тел.: +359 (2) 

9175545, факс: +359 (2) 9175538, office@medex.bg , представлявано от Емил Александров Данев и 

Велизар Антонов Драгоев (заедно и поотделно), наричано   по-долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  

друга  страна, за следното : 

І.     ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

медикаменти,  съгласно приложена Спецификация - неразделна част от настоящия договор.  

ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

2.1. Единичната  цена на стоките по т.1.1  е определена в лева, съгласно приложената Спецификация. 

2.2. Общата стойност на доставката по договора е : 

327 018,00 (триста двадесет и седем хиляди и осемнадесет) лева с ДДС, 

272 515,00 (двеста седемдесет и две хиляди петстотин и петнадесет) лева без ДДС. 

2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с 

изключение при приложението на нормативните разпоредби. 

2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и 

ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и 

възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение. 

ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1.  Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна 

на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по посочената в т.15  банковата сметка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в 

срок до 60 дни  след съответната доставка и представяне на необходимите документи .  

3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи : 

а/ доставна фактура - оригинал; 

б/ други изисквани документи – при необходимост. 

3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се 

връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изправяне на нередностите. Срокът по т.3.1. за плащане на доставката, 

започва да тече от датата на представянето на документите в изискуемия вид. 

ІV.  СРОК НА  ДОСТАВЯНЕ 

4.1.  Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок  до 24 

часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след 

всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им. 

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 

5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев 

АД гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека, съгласно указанията на възложителя. 

5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 

момента на приемането й на мястото на доставяне със съответната фактура. 

VІ.  ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ 

6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне, 

съгласно същата, отразена на фактурата. 

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава : 

7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени с необходимите документи.  

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



  

7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от 

настоящия договор. 

7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП): 

а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост; 

б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника; 

в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда"; 

г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията. 

д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора. 

е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се 

освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на  3 % 

от стойността на договора без ДДС и възлиза на 

8 175,45 лв./словом : осем хиляди сто седемдесет и пет 0,45 / 

VІІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :       

8.1.  Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид, 

количество и качество на описанието в настоящия договор.  

8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.      

8.3. След изтичане на срока за изпълнение на  договора  да освободи гаранцията за изпълнение на 

договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.  

8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките. 

ІХ.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

9.2.  При приемането на стоките се подписват документите, придружаващи съответната стока.  

Х.   КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

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

стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от 

компетентен орган в страната-производител. 

10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да 

бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя. 

10.2.1. В случай на доставка на  медикаменти с по-кратък от договорения срок на годност, 

изпълнителя заплаща неустойка, както следва: 

от 59.99% до 50% - 5% върху стойността на доставката; 

от 49.99% до 40% - 10% върху стойността на доставката; 

от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката; 

от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката; 

под 20 % - 90% върху стойността на доставката. 

10.2.2. Доставката на медикаменти с по-малък от 40% от обявения от производителя срок на 

годност се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното 

количество, определено от него. 

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и 

приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор. 

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за : 
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /; 

б/ качество / скрити недостатъци /: 

- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1; 

- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.    

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне  

със съответен протокол. 

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен  да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти 

в 15-дневен срок от констатирането им. 

11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока, 

основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага 

копие от фактурата за доставка.  



  

11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.   

11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване 

на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в 

доставката/некомплектни договорени стоки. 

11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната  част от платеното или да 

се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото 

доставяне са за сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на 

рекламациите.  

XII.  ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ 

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, Изпълнителя дължи неустойка в 

размер на 0.7 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 вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка. Сумата на неустойката, 

дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.  

12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ 

от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената 

на стоката в частта на рекламацията.                                                                                      

12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за 

изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с 

30-дневно предизвестие.  

12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54 от ЗОП, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор, без писмено 

предизвестие и без да дължи неустойки. 

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ  ОБСТОЯТЕЛСТВА 

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 

последните са причинени в резултат на непреодолима сила.  

13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не 

може да се позовава на непреодолима сила. 

13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие 

от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. 

13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата 

на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено 

другата страна в двуседмичен срок от настъпването на  непреодолимата сила. При неуведомяване се 

дължи обещетение за настъпилите от това вреди. 

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

задължения се спира. 

13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено 

действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични 

средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

ХІV.СПОРОВЕ       

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават 

чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат 

в неразделна част от договора. 

14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този 

договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото 

тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според 

българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК. 

ХV.  СЪОБЩЕНИЯ 

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

са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители. 

15.2. За дата на съобщението се смята: 

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 

- датата на пощенското клеймо на обр.разписка - при изпращане  по пощата; 

- датата на приемането – при изпращане по телефакс 

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

 



  

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :                                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД                       

гр. Монтана 3400                                            

ул. „Сирма войвода" № 4                               

ТБ: Интернешънъл Асет Банк 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 тридневен срок от 

промяната. 

ХVІ.  ДРУГИ   УСЛОВИЯ 

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

договор на трети лица. 

 

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

законодателство. 

ХVІІ.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ 

17.1. Договорът влиза в сила от 07.10.2019г. и важи до 07.10.2020г. 
17.2. Всяка от страните може да прекрати  договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след 

сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено 

уведомление до отсрещната страна. 

17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в Позитивния 

лекарствен списък след  включването в действие на Електронната система за закупуване на 

лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на 

съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка. 

17.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че се сключи рамково споразумение от 

Централен орган, чрез електронна система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на 

лечебните заведения в Република България. 

17.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок 

повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

17.6. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :  

1. Решение на Изпълнителния директор № Р-26  от 10.09.2019г. и № Р-27 от 24.09.2019г.; 

2. Документи по т.7.4. от настоящия договор. 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра  – по един за всяка от страните и 

се подписа, както следва: 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Заличено обстоятелство  съгласно чл.36а, ал.3                      Заличено обстоятелство  съгласно чл.36а, ал.3 

от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД                                           от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

Изпълнителен директор на        

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

Заличено обстоятелство  съгласно чл.36а, ал.3  

от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

Главен счетоводител 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 
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Код по 

АТС

Генерично наименование 

на медикамента

Търговско наименование на 

медикамента

Единица 

мярка

Прогнозн

о 

количеств
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Цена изчислена 

на база 

референтна 

стойност в лв. с 

ДДС

Единична 

цена в лв. с 

ДДС

Обща 

стойност в 

лв. с ДДС

Производител

24 N05CD08
Midazolam 

amp.5ml/5mg

MIDAZOLAM 

PANPHARMA, 

Solution for injection, 1 

mg/ml - 5 ml, -, Pack: 1

br. 500 0,82 0,81 405,00
Rotexmedica GmbH - 

Panpharma Group, 

Германия

38 N02AA05
Oxycodone tabl. 

20mg/50br.

OXYCONTIN, 

Modified release tablet, 

20, mg, Pack: 50

op 15 16,98 12,46 186,90

Bard Pharmaceutical 

Ltd., UK; 

Mundipharma 

GmbH,  Germany; 

Mundipharma 

Ges.m.b.H, Austria   

39 N02AA55

Oxycodone 

hydrochloride/ 

Naloxon 

hydrochloride tabl. 

10/5 x 50br

Targin, Prolonged 

release tablet, 

10mg/5mg, -, Pack: 50

op 45 35,46 31,70 1 426,50

Bard Pharmaceutical 

Ltd., Обединено 

кралство; 

Mundipharma 

GmbH,  Германия

45 N01AB06

Isoflurane r-r 100ml/с 

безвъзмездно 

предоставяне на 

изпарители за срока 

на договора/

Aerrane, Inhalation 

vapour, liquid, 100, ml, 

Pack: 1

br. 15 55,64 55,64 834,60 Baxter SA., Belgium

46 N01AB08

Sevoflurane r-r 250ml -

/с безвъзмездно 

предоставяне на 

изпарители със 

затворена система 

без адаптор за срока 

на договора/

Sevoflurane Baxter 

100%, Inhalation 

vapour, liquid, 250, ml, 

Pack: 1

br. 66 208,35 182,10 12 018,60
Baxter S.A., 

Belgium

61 M03AC04
Atracurium amp 

5ml/50mg

Atracurium Kalceks, 

Solution for 

injection/infusion, 10 

mg/ml - 5 ml, -, Pack:1

br. 300 2,27 2,26 678,00 AS Kalceks, Латвия

75 M01AC06
Meloxicam amp 

15mg/1.5ml

MELBEK, Solution for 

injection, 15 mg/ 1,5 ml, 

mg, Pack: 1

br. 430 1,14 1,03 442,90
Нобел Фарма 

ЕООД, България

81 C01CA04 Dopamine amp 200mg

DOPAMIN WZF, 

Concentrate for solution 

for infusion, 40 mg/ml - 

5 ml, mg, Pack: 1

br. 1 000 2,09 2,09 2 090,00

Warsaw 

Pharmaceutical 

Works Polfa S.A., 

Полша

117 B05BC01

Mannitol fl 

250ml/10%- двупътен 

сак полиолефинов

MANNITOL BAXTER 

10% , Solution for 

infusion, 100g/l-250 ml, 

mg, Pack: 1

br. 5 000 2,64 2,64 13 200,00
Bieffe Medital S.A., 

Spain

118 B05BC01
Mannitol fl 

500ml/10%- банка

MANNITOL BAXTER 

10%, Solution for 

infusion, 100g/l-500 ml, 

mg, Pack: 1

br. 3 000 3,79 3,78 11 340,00
Bieffe Medital 

S.p.A., Italy

Спецификация

към договор № 4  за Доставки на медикаменти, УНП 00468-2019-0007

възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана

изпълнител :   "Mедекс" ООД

Медикаменти 2019 - Договор № 4 Стр 1 oт 4
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стойност в 

лв. с ДДС

Производител

131 A02BC01 Omeprasole fl. 40mg.

Probitor, Powder for 

concentrate for solution 

for infusion, 40, mg, 

Pack: 1

br. 100 4,70 2,36 236,00
Lek Pharmaceuticals 

d.d., Slovenia 

134 A02BC05
Esomeprazole natrii fl. 

40mg

Esomeprazole 

Polpharma, Powder for 

solution for 

injection/infusion, 40, 

mg, Pack: 1

br 1 350 8,25 5,91 7 978,50
Valdepharm, 

Франция

153 B03AC06

Iron3+ hydroxyde 

dextran complex 

50mg/ml-2ml

COSMOFER, Solution 

for injection/infusion, 

50 mg/ml - 2, ml, Pack: 

1

br. 660 10,54 10,54 6 956,40
Pharmacosmos A/S, 

Denmark

157 B01AB06
Nadroparin calcium 

amp. 0.4ml

Fraxiparine   sol.inj. 

9500 anti-Xa IU/ml - 

0,4 ml, Solution for 

injection, 3800, IU, 

Pack: 1

br. 10 000 3,37 3,37 33 700,00

Aspen Notre Dame 

de Bondeville, 

France 

GlaxoSmithKline 

Plarmaceuticals S.A., 

Полша

158 B01AB06
Nadroparin calcium 

amp. 0.6ml

Fraxiparine  sol.inj. 

9500 anti-Xa IU/ml - 

0,6 ml , Solution for 

injection, 5700, IU, 

Pack: 1

br. 17 600 5,06 5,06 89 056,00

Aspen Notre Dame 

de Bondeville, 

France 

GlaxoSmithKline 

Plarmaceuticals S.A., 

Полша

159 B01AX05
Fondaparinux amp. 

2.5mg

Arixtra, Solution for 

injection, 2,5 mg/0,5 ml, 

-, Pack: 1 pre-filled 

syringe (glass)

with an automatic safety

system

br. 100 7,69 7,68 768,00
Aspen Notre Dame 

de Bondevile, 

Франция

160 B01AB01
Heparin sodium amp 

5ml/25000ui

Heparinum WZF, 

Solution for injection, 

5000IU/ml - 5ml, IU, 

Pack: 1

br. 5 500 8,05 5,14 28 270,00

Warsaw 

Pharmaceutical 

Works Polfa S.A., 

Полша

166 A12AA03

Calcium 

laevulinate/Calcium 

gluconate amp. 10ml

Calcium gluconate 

Farmak, Solution for 

injection, 95.5 mg/ml-

10 ml (еквивалентен на 

89 Calcium), -, Pack: 1

br. 8 100 2,11 1,96 15 876,00
Фармак - България 

ООД, България

171 B05BB01

Sodium Chloride, 

Sodium Lactate solution, 

Potassium Chloride, 

Calcium Chloride 

dihydrate fl 500ml  

стъклени банки

Ringer Lactate Baxter, 

Solution for infusion, 500, 

ml, Pack: 1

br. 1 200 1,92 1,34 1 608,00
Bieffe Medital 

S.p.A., Italy

176 B05BB01

Sodium chloride; 

potassium chloride; 

calcium chloridefl 500ml  

стъклени банки

Ringer Baxter, Solution for 

infusion, 0.33 g/ 0.3 g/ 8.6 

g/l - 500 ml, ml, Pack: 1

br. 5 000 1,68 1,23 6 150,00
Bieffe Medital 

S.p.A., Italy

178 B05BB01

Sodium chloride; 

potassium chloride; 

calcium chloride fl 1000 

ml сак 

Ringer Baxter, Solution for 

infusion, 0.33 g/ 0.3 g/ 8.6 

g/l - 1000 ml, ml, Pack: 1

br. 1 000 2,13 2,12 2 120,00
Bieffe Medital S.A., 

Spain

181 B05BB02
Sodium chloride+glucose 

0.9% fl 500ml- банки 

GLUCOSE 5%  + 

SODIUM CHLORIDE 

0,9%Baxter, Solution for 

infusion, 50 g/9 g/l - 500 

ml, g, Pack: 1

br. 1 600 1,36 1,29 2 064,00
Bieffe Medital 

S.p.A., Italy
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182 B05BB02
Sodium chloride+glucose 

0.9% fl1000ml - сак 

GLUCOSE 5%  + 

SODIUM CHLORIDE 

0,9% Baxter, Solution for 

infusion, 50 g/9 g/l - 1000 

ml, g, Pack: 1

br. 500 2,67 2,67 1 335,00
Bieffe Medital S.A., 

Spain

184 B05BB01
Sodium chloride 0.9% fl 

100ml -  банки

Sodium Chlorid Baxter 

0,9%, Solution for 

infusion, 9mg/ml - 100 ml, 

ml, Pack: 1

br. 41 500 1,29 0,74 30 710,00
Bieffe Medital 

S.p.A., Italy

185 B05BB01
Sodium chloride 0.9% fl 

250ml -банки

Sodium Chlorid Baxter 

0,9%, Solution for 

infusion, 9 mg/ml - 250 ml, 

ml, Pack: 1

br. 17 000 1,46 0,90 15 300,00
Bieffe Medital 

S.p.A., Italy

186 B05BB01
Sodium chloride 0.9% fl 

500ml - стъклени банки

Sodium Chloride Baxter 

0.9% , Solution for 

infusion, 9g/I - 500 ml, ml, 

Pack: 1

br. 6 000 1,66 0,98 5 880,00
Bieffe Medital 

S.p.A., Italy

189 B05BB01
Sodium chloride 0.9% 

fl 1000ml- сак

Sodium Chloride Baxter 

0.9%, Solution for 

infusion, 9g/I - 1000 ml, 

ml, Pack: 1

br. 4 000 2,40 2,40 9 600,00
Bieffe Medital S.A., 

Spain

192 B05BB01

Sodium 

chloride+Potassium 

chloride+Magnesium 

chloride+ sodium 

acetate+Sodium 

gluconate sol.1000ml

PLASMA-LYTE 148 (PH 

7.4), Solution for infusion, 

1000, ml, Pack: 1

br. 1 000 2,99 2,99 2 990,00
Bieffe Medital S.A., 

Spain

197 V06DC01
Dextrose 5% fl 500ml  

стъклени банки

GLUCOSE BAXTER 

5%, Solution for 

infusion, 50 g/l - 500 

ml, g, Pack: 1

br. 1 400 1,91 1,22 1 708,00
Bieffe Medital 

S.p.A., Italy

201 V06DC01

Dextrose 10% fl 

500ml двупътен сак 

полиолефинов

Glucose Baxter 10%, 

Solution for infusion, 

100 g/l - 500 ml, g, 

Pack: 1

br. 250 2,33 2,30 575,00
Bieffe Medital S.A., 

Spain

209 B05BA10

Amino acid5.5%+ 

Glucose20% 

+Oliveoli 10%-

1000ml

Periolimel N4E, 

Emulsion for infusion, 

1000, ml, Pack: 1

br. 100 55,85 55,85 5 585,00
Baxter S.A., 

Belgium

218 B05BA10

Lipid emulsion 15%, 

Amino acid sol 6.3% 

+ E; Glucose sol 

18.75% - 1000ml

Periolimel N4E, 

Emulsion for infusion, 

1000, ml, Pack: 1

br. 30 55,85 55,85 1 675,50
Baxter S.A., 

Belgium

270 J01FA10
Azithromycin caps 

500mg

AZAX, Film coated 

tablet, 500, mg, Pack: 5
op. 200 13,09 12,00 2 400,00

Нобел Фарма 

ЕООД, България

277 J01XA02 Teicoplanin fl 400mg

Planitec, powder and 

solvent for solution for 

injection/infusion or 

oral solution, 400, mg, 

Pack: 1

br. 10 33,24 33,24 332,40
Lek Pharmaceuticals 

d.d., Словения 

279 J01XX08
Linezolid fl 

600mg/300ml

Linezolid Sandoz, 

Solution for infusion, 2 

mg/ml - 300 ml, mg, 

Pack: 1

br 30 38,99 22,60 678,00
Synthon BV, 

Нидерландия

281 J01EE01

Sulfamethoxazole+tri

methoprim amp. 

480mg/5ml

Biseptol, Concentrate 

for solution for infusion, 

80mg/ml + 16mg/ml – 

5ml, mg, Pack: 1

br. 50 2,23 2,22 111,00

Warsaw 

Pharmaceutical 

Works Polfa SA, 

Полша
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295 J02AC01
Fluconazole tabl 

150mg

Kandizol, Capsule, 

hard, 150 mg capsules, 

hard, -, Pack: 3

op. 40 12,22 8,30 332,00

Нобел Фарма 

ЕООД, 

България

318 V08AB04
Iopamidol 370mg/ml 

100ml

IOPAMIRO, Solution 

for injection, 370 mg 

I/ml -100ml, mg, Pack: 

1

br. 50 53,68 53,68 2 684,00
Patheon Italia S.p.A., 

Италия 

319 V08AB10
Iomeprol 

400mg./50ml

IOMERON, Solution 

for injection, 400 mg/ 

ml - 50 ml, mg, Pack: 1

br. 50 35,09 35,09 1 754,50
Patheon Italia S.p.A., 

Италия 

320 V08AB10
Iomeprol 

400mg./100ml

IOMERON, Solution 

for injection, 400 mg/ 

ml - 100 ml, mg, Pack: 

br. 10 70,18 70,18 701,80
Patheon Italia S.p.A., 

Италия 

422 A11DB

Thiamine 100mg+ 

cyanocobalamin 1000 

+pyridoxine 100mg+ 

lidocaine hydrohloride 

20mg- amp 2ml

Neiraxin B, Solution for 

injection, 100 mg/100 

mg/1 mg/20 mg/2 ml, -, 

Pack: 1

br. 3 700 1,35 1,18 4 366,00
AS KALCEKS, 

Латвия

425 B05XC00 Cernevit fl 5ml

Cernevit, Powder for 

solution for 

injection/infusion, 5 ml, 

-, Pack: 1

br. 20 20,33 20,33 406,60
BAXTER S.A., 

Belgium

436 A07AA02

Fungostatin 

granuli100 000IU/ml   

- 50ml

Fungostatin, granules 

for oromucosal 

suspension, 100 000 

IU/ml - 50 ml, -, Pack: 1

op. 90 5,65 5,42 487,80
Нобел Фарма 

ЕООД, България

Обща сума : 

За възложител : 

Изп. Директор

Гл. Счетоводител

Заличено обстоятелство 

съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

За изпълнител :

327 018,00 лв  с ДДС

272 515,00  без ДДС

Заличено обстоятелство 

съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство съгласно 

чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.2 

от ЗЗЛД

Медикаменти 2019 - Договор № 4 Стр 4 oт 4



  

ДОГОВОР № 5 ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ, УНП 00468-2019-0007 

 

Днес, 09.10. 2019 г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 

Решение № Р-26 от 10.09.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана 
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между: 
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, ЕИК: 111047073 

с адрес: 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  

„Б. Браун Медикал” ЕООД ,  ЕИК: 175016820  
с адрес: гр.София 1528, р-н Искър, бул.„Христофор Колумб” 64, бл. А2, офис 111, тел.: 02 8076781, факс: 
02 9753999, gergana.gyosheva@bbraun.com , представлявано от управители Хорст Хайнц Щюер и Манфред 

Грегор Марле, прокуристи Даниела Иванова Гидикова–Йовоган и Петър Цветанов Асенов (Дружеството 

ще се управлява и представлява само заедно: от двамата управители, от управител и прокурист или от 
двамата прокуристи), наричано   по-долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за следното: 

 

І.     ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

медикаменти,  съгласно приложена Спецификация - неразделна част от настоящия договор.  

ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

2.1. Единичната  цена на стоките по т.1.1  е определена в лева, съгласно приложената Спецификация. 
2.2. Общата стойност на доставката по договора е : 

48 699,76 (четиридесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и девет 0,76) лева с ДДС, 

40 583,13 (четиридесет хиляди петстотин осемдесет и три 0,13) лева без ДДС. 

2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с 
изключение при приложението на нормативните разпоредби. 

2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и 

ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и 

възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение. 
ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1.  Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна 
на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по посочената в т.15  банковата сметка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в 
срок до 60 дни  след съответната доставка и представяне на необходимите документи .  

3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи : 

а/ доставна фактура - оригинал; 

б/ други изисквани документи – при необходимост. 
3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се 
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изправяне на нередностите. Срокът по т.3.1. за плащане на доставката, 
започва да тече от датата на представянето на документите в изискуемия вид. 

ІV.  СРОК НА  ДОСТАВЯНЕ 

4.1.  Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок  до 24 

часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след 

всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им. 

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 

5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев 
АД гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека, съгласно указанията на възложителя. 
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 
момента на приемането й на мястото на доставяне със съответната фактура. 

VІ.  ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ 

6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне, 
съгласно същата, отразена на фактурата. 

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава : 
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени с необходимите документи.  

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



  

7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от 
настоящия договор. 

7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП): 

а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост; 
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника; 
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда"; 

г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по 
вписванията. 

д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора. 
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се 

освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на  3 % 

от стойността на договора без ДДС и възлиза на 
1 217,49 лв./словом : хиляда двеста и седемнадесет 0,49 / 

VІІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :       

8.1.  Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид, 

количество и качество на описанието в настоящия договор.  

8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.      

8.3. След изтичане на срока за изпълнение на  договора  да освободи гаранцията за изпълнение на 
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.  

8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките. 
ІХ.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

9.2.  При приемането на стоките се подписват документите, придружаващи съответната стока.  
Х.   КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите 
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от 
компетентен орган в страната-производител. 

10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да 
бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя. 

10.2.1. В случай на доставка на  медикаменти с по-кратък от договорения срок на годност, 
изпълнителя заплаща неустойка, както следва: 
от 59.99% до 50% - 5% върху стойността на доставката; 
от 49.99% до 40% - 10% върху стойността на доставката; 
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката; 
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката; 
под 20 % - 90% върху стойността на доставката. 

10.2.2. Доставката на медикаменти с по-малък от 40% от обявения от производителя срок на 
годност се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното 
количество, определено от него. 

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и 

приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор. 

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за : 
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /; 

б/ качество / скрити недостатъци /: 

- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1; 

- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.    

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне  
със съответен протокол. 

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен  да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти 

в 15-дневен срок от констатирането им. 

11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока, 
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага 
копие от фактурата за доставка.  



  

11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.   

11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване 
на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в 
доставката/некомплектни договорени стоки. 

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

11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на 
рекламациите.  

XII.  ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ 

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, Изпълнителя дължи неустойка в 
размер на 0.7 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 вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка. Сумата на неустойката, 
дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.  
12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ 
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената 
на стоката в частта на рекламацията.                                                                                      
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за 
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с 
30-дневно предизвестие.  
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54 от ЗОП, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор, без писмено 
предизвестие и без да дължи неустойки. 

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ  ОБСТОЯТЕЛСТВА 

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.  
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не 
може да се позовава на непреодолима сила. 
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие 
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. 
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата 
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено 

другата страна в двуседмичен срок от настъпването на  непреодолимата сила. При неуведомяване се 
дължи обещетение за настъпилите от това вреди. 

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

задължения се спира. 
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено 
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични 

средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

ХІV.СПОРОВЕ       

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават 
чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат 
в неразделна част от договора. 
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този 

договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото 
тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според 

българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК. 

ХV.  СЪОБЩЕНИЯ 

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

15.2. За дата на съобщението се смята: 
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка - при изпращане  по пощата; 
- датата на приемането – при изпращане по телефакс 

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



  

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :                                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД                       

гр. Монтана 3400                                            

ул. „Сирма войвода" № 4                               

ТБ: Интернешънъл Асет Банк 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 тридневен срок от 
промяната. 

ХVІ.  ДРУГИ   УСЛОВИЯ 

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

договор на трети лица. 
 

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

ХVІІ.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ 

17.1. Договорът влиза в сила от 09.10.2019г. и важи до 09.10.2020г. 
17.2. Всяка от страните може да прекрати  договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след 

сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено 
уведомление до отсрещната страна. 
17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в Позитивния 
лекарствен списък след  включването в действие на Електронната система за закупуване на 
лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на 
съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка. 
17.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че се сключи рамково споразумение от 
Централен орган, чрез електронна система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на 
лечебните заведения в Република България. 
17.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок 
повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

17.6. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :  

1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 26  от 10.09.2019г. ; 
2. Документи по т.7.4. от настоящия договор. 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра  – по един за всяка от страните и 

се подписа, както следва: 
 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Заличено обстоятелство  съгласно чл.36а, ал.3                      Заличено обстоятелство  съгласно чл.36а, ал.3 

от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД                                           от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

Изпълнителен директор на        

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

Заличено обстоятелство  съгласно чл.36а, ал.3  

от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

Главен счетоводител 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 №
Код по 

АТС

Генерично наименование на 

медикамента

Търговско наименование на 

медикамента

Единица 

мярка

Прогнозно 

количество

Цена изчислена на 

база референтна 

стойност в лв. с 

ДДС

Единична 

цена в лв. с 

ДДС

Обща стойност 

в лв. с ДДС
Производител

48
Propofol cum EDTA fl. 

20ml/10%

Propofol-Lipuro 

10mg/ml, emulsion 

inj./inf. 20 ml 

br 1 000 2,10 1,92 1 920,00
B.Braun 

Melsungen AG

49
Propofol cum  fl. 

20ml/10%

Propofol-Lipuro 

10mg/ml, emulsion 

inj./inf. 20 ml 

br 100 2,10 1,92 192,00
B.Braun 

Melsungen AG

51
Etomidate amp. 2mg/ml-

10ml

Etomidate-Lipuro 

emuls.inj.2mg/ml, 10 

ml 

br 20 2,46 2,46 49,20
B.Braun 

Melsungen AG

55
Ropivacaine hydrochloride 

amp. 5mg/ml -10ml

Ropivacain HCl 

B.Braun 5 mg/ml 

sol.inj.,10 ml

br. 160 5,63 5,63 900,48
B.Braun 

Melsungen AG

56
Ropivacaine hydrochloride 

amp. 7,5mg/ml -10ml

Ropivacain HCl 

B.Braun 7,5 mg/ml 

sol.inj.10ml

br. 50 2,20 109,80
B.Braun 

Melsungen AG

86
Potassium chloride amp. 

10ml/1.5mg

Kaliumchlorid 14.9% B 

Braun MPC 10 ML BG
br. 700 0,46 0,46 322,00

B.Braun 

Melsungen AG

191

Succinylated gelatine + 

sodium chloride sol . 4%- 

500

Gelofusine balance 4% 

solution for infusion, 

500 ml

br. 130 12,75 12,60 1 638,00
B.Braun 

Melsungen AG

193

Sodium chloride, Potassium 

chloride, Magnesium chloride 

hexahydrate, calcium chloride 

dihydrate, Sodium acetate 

trihydrate, L- malic acid, 500 

ml

Sterofundin ISO, solution 

for infusion 500 ml
br. 500 5,98 2,40 1 200,00

B.Braun 

Melsungen AG

194
Sodium hidrogencarbonate 

amp. 8.4%/20ml

Sodium Bicarbonate 

Braun 8,4% concentarte 

for solution for infusion  

20 ml

br. 1 500 7,36 7,36 11 034,00
B.Braun 

Melsungen AG

206
Amino acid+ Taurine 5% -

500ml

Aminoplasmal B. 

Braun 5% E solution 

for infusion, 500 ml

br. 350 7,93 7,92 2 772,00
B.Braun 

Melsungen AG

208

16 amino acids and 

glucose, 1000 ml., Plastic 

bag, Amino acids 70 g - 

14% Glucose 240 g - 48%

Nutriflex special  1000 

ml
br. 50 29,30 29,29 1 464,60

B.Braun 

Melsungen AG

210

Amino acid 8,2%+ 

Glucose 28,75% +Oliveoli 

20%-2000ml

Nutriflex Omega Plus 

1875ml
br. 50 62,29 62,29 3 114,60

B.Braun 

Melsungen AG

211

Amino acid8.5%+ 

Glucose30% +Oliveoli 

20%-2000ml

Nutriflex Omega Plus 

1875ml
br. 50 62,29 62,29 3 114,60

B.Braun 

Melsungen AG

212

Amino acid10%+ 

Glucose40% +Oliveoli 

20%-2000ml

Nutriflex Omega Plus 

1875ml
br. 20 62,29 62,29 1 245,84

B.Braun 

Melsungen AG

215

Amino acid+ Glucose13%+ 

Soy-bean oil refined+ Medium 

-chain triglicerides+Olive oil 

refined+Fish oil, rich in 

omega 3 acids-1904ml

Nutriflex Lipid Peri 1875 

ml
br. 20 57,20 57,18 1 143,60

B.Braun 

Melsungen AG

Спецификация
към договор № 5  за Доставки на медикаменти, УНП 00468-2019-0007

възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана

изпълнител :   "Б. Браун Медикал" ЕООД
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Код по 

АТС

Генерично наименование на 

медикамента

Търговско наименование на 

медикамента

Единица 

мярка

Прогнозно 

количество

Цена изчислена на 

база референтна 

стойност в лв. с 

ДДС

Единична 

цена в лв. с 

ДДС

Обща стойност 

в лв. с ДДС
Производител

217

Lipid emulsion 15%, 

Amino acid sol 6.3% + E; 

Glucose sol 18.75% - 

2000ml

Nutriflex Lipid Peri 

1875 ml
br. 30 57,20 57,18 1 715,40

B.Braun 

Melsungen AG

219

Lipid emulsion 20%, 

Amino acid sol 11.1% + E; 

Glucose sol 35% - 2000ml

Nutriflex Omega Plus 

1875ml
br. 30 62,29 62,29 1 868,76

B.Braun 

Melsungen AG

220

Lipid emulsion 20%, 

Amino acid sol 14.2 + E; 

Glucose sol 27.5% - 

2000ml

Nutriflex Omega Plus 

1875ml
br. 30 62,29 62,29 1 868,76

B.Braun 

Melsungen AG

221

Glucose sol 

28,75%+Amino acid sol 

82%+Electrolytes, Lipid 

emulsion 20%, Oleum 

olivarum -2000ml

Nutriflex Omega Plus 

1875ml
br. 30 62,29 62,29 1 868,76

B.Braun 

Melsungen AG

267
Amikacin amp 5mg/ml -

100ml

Amikacin B. Braun 5 

mg/ml solution for 

infusion 100 ml

br. 300 4,92 4,92 1 476,00
B.Braun 

Melsungen AG

268
Amikacin amp 10mg/ml -

100ml

Amikacin B. Braun 10 

mg/ml solution for 

infusion 100 ml

br. 100 9,84 9,84 984,00
B.Braun 

Melsungen AG

301
Povidone-iodine ungv. 250 

mg

Braunovidon ointment  

250g
br. 440 15,10 14,41 6 341,28

B.Braun 

Melsungen AG

419
Sorbitol Manitol 3%- 

3000ml sak

MANNITOL-

SORBITOL 3%  EBCL 

3000 ML 

br. 20
медицинско 

изделие
19,20 384,00

B.Braun 

Melsungen AG

426
Комбинация от 9 

микроелемента за 

Tracutil concentrate for 

solution for infusion,10 
br. 10 2,81 2,81 28,08

B.Braun 

Melsungen AG

514
Високоенергийна 

ентерална храна-200мл.  
Nutricomp Drink Plus br. 200

медицинско 

изделие
4,32 864,00

B.Braun 

Melsungen AG

515

Високоенергийна 

ентерална храна със 

солен вкус-200мл.  

Nutricomp Soup br. 100
медицинско 

изделие
4,80 480,00

B.Braun 

Melsungen AG

518

Разтвор за ентерално 

хранене-нормокалоричен,с 

рибено масло и фибри, за 

сондово хранене и пиене- 

500мл.

Nutricomp Standard fibre 

500 ml - plastic bottle
br. 100

медицинско 

изделие
6,00 600,00

B.Braun 

Melsungen AG

Обща сума : 

За възложител : 

Изп. Директор

Гл. Счетоводител

Заличено обстоятелство 

съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

За изпълнител :

48 699,76 лв  с ДДС

40 583,13  без ДДС

Заличено обстоятелство 

съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство 

съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП във 

връзка с чл.2 от ЗЗЛД
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ДОГОВОР № 6 ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ, УНП 00468-2019-0007 

 

Днес, 07.10. 2019 г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 

Решение № Р-26 от 10.09.2019г. и № Р-27 от 24.09.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р 

Ст.Илиев” АД гр.Монтана за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия 

договор между: 

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

с адрес: 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  

„Фьоникс Фарма ” ЕOOД ,  ЕИК: 203283623  

с адрес: гр.София 1700, район Студентски, ул. „Околовръстен път” 199А, тел.: 02 9658 100, факс: 02 

9658 172, Електронна поща: office@phoenixpharma.bg, представлявано от Веселин Величков Кунев, 

Юлиан Атанасов Неделчев, Радостин Георгиев Димитров, Николай Бинев Колев (Дружеството се 

представлява от двама Управители заедно или от един Управител заедно с един прокурист, доколкото 

има упълномощен), наричано   по-долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за следното: 

І.     ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

медикаменти,  съгласно приложена Спецификация - неразделна част от настоящия договор.  

ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

2.1. Единичната  цена на стоките по т.1.1  е определена в лева, съгласно приложената Спецификация. 

2.2. Общата стойност на доставката по договора е : 

363 221,38 (триста шестдесет и три хиляди двеста двадесет и един 0,38) лева с ДДС, 

302 684,48 (триста и две хиляди шестстотин осемдесет и четири 0,48) лева без ДДС. 

2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с 

изключение при приложението на нормативните разпоредби. 

2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и 

ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и 

възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение. 

ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1.  Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна 

на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по посочената в т.15  банковата сметка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в 

срок до 60 дни  след съответната доставка и представяне на необходимите документи .  

3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи : 

а/ доставна фактура - оригинал; 

б/ други изисквани документи – при необходимост. 

3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се 

връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изправяне на нередностите. Срокът по т.3.1. за плащане на доставката, 

започва да тече от датата на представянето на документите в изискуемия вид. 

ІV.  СРОК НА  ДОСТАВЯНЕ 

4.1.  Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок  до 24 

часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след 

всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им. 

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 

5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев 

АД гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека, съгласно указанията на възложителя. 

5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 

момента на приемането й на мястото на доставяне със съответната фактура. 

VІ.  ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ 

6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне, 

съгласно същата, отразена на фактурата. 

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава : 

7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени с необходимите документи.  

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



  

7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от 

настоящия договор. 

7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП): 

а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост; 

б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника; 

в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда"; 

г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията. 

д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора. 

е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се 

освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на  3 % 

от стойността на договора без ДДС и възлиза на 

9 080,53 лв./словом : девет хиляди и осемдесет 0,53/ 

VІІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :       

8.1.  Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид, 

количество и качество на описанието в настоящия договор.  

8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.      

8.3. След изтичане на срока за изпълнение на  договора  да освободи гаранцията за изпълнение на 

договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.  

8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките. 

ІХ.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

9.2.  При приемането на стоките се подписват документите, придружаващи съответната стока.  

Х.   КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

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

стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от 

компетентен орган в страната-производител. 

10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да 

бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя. 

10.2.1. В случай на доставка на  медикаменти с по-кратък от договорения срок на годност, 

изпълнителя заплаща неустойка, както следва: 

от 59.99% до 50% - 5% върху стойността на доставката; 

от 49.99% до 40% - 10% върху стойността на доставката; 

от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката; 

от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката; 

под 20 % - 90% върху стойността на доставката. 

10.2.2. Доставката на медикаменти с по-малък от 40% от обявения от производителя срок на 

годност се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното 

количество, определено от него. 

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и 

приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор. 

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за : 
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /; 

б/ качество / скрити недостатъци /: 

- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1; 

- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.    

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне  

със съответен протокол. 

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен  да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти 

в 15-дневен срок от констатирането им. 

11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока, 

основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага 

копие от фактурата за доставка.  



  

11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.   

11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване 

на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в 

доставката/некомплектни договорени стоки. 

11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната  част от платеното или да 

се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото 

доставяне са за сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на 

рекламациите.  

XII.  ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ 

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, Изпълнителя дължи неустойка в 

размер на 0.7 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 вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка. Сумата на неустойката, 

дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.  

12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ 

от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената 

на стоката в частта на рекламацията.                                                                                      

12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за 

изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с 

30-дневно предизвестие.  

12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54 от ЗОП, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор, без писмено 

предизвестие и без да дължи неустойки. 

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ  ОБСТОЯТЕЛСТВА 

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 

последните са причинени в резултат на непреодолима сила.  

13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не 

може да се позовава на непреодолима сила. 

13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие 

от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. 

13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата 

на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено 

другата страна в двуседмичен срок от настъпването на  непреодолимата сила. При неуведомяване се 

дължи обещетение за настъпилите от това вреди. 

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

задължения се спира. 

13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено 

действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични 

средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

ХІV.СПОРОВЕ       

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават 

чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат 

в неразделна част от договора. 

14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този 

договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото 

тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според 

българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК. 

ХV.  СЪОБЩЕНИЯ 

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

са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители. 

15.2. За дата на съобщението се смята: 

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 

- датата на пощенското клеймо на обр.разписка - при изпращане  по пощата; 

- датата на приемането – при изпращане по телефакс 

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

 



  

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :                                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД                       

гр. Монтана 3400                                            

ул. „Сирма войвода" № 4                               

ТБ: Интернешънъл Асет Банк 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 тридневен срок от 

промяната. 

ХVІ.  ДРУГИ   УСЛОВИЯ 

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

договор на трети лица. 

 

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

законодателство. 

ХVІІ.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ 

17.1. Договорът влиза в сила от 07.10.2019г. и важи до 07.10.2020г. 
17.2. Всяка от страните може да прекрати  договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след 

сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено 

уведомление до отсрещната страна. 

17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в Позитивния 

лекарствен списък след  включването в действие на Електронната система за закупуване на 

лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на 

съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка. 

17.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че се сключи рамково споразумение от 

Централен орган, чрез електронна система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на 

лечебните заведения в Република България. 

17.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок 

повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

17.6. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :  

1. Решение на Изпълнителния директор № Р-26  от 10.09.2019г. и № Р-27 от 24.09.2019г.; 

2. Документи по т.7.4. от настоящия договор. 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра  – по един за всяка от страните и 

се подписа, както следва: 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Заличено обстоятелство  съгласно чл.36а, ал.3                      Заличено обстоятелство  съгласно чл.36а, ал.3 

от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД                                           от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

Изпълнителен директор на        

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

Заличено обстоятелство  съгласно чл.36а, ал.3  

от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

Главен счетоводител 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 №
Код 

по 

АТС

Генерично наименование на 

медикамента
Търговско наименование на 

медикамента
Единица 

мярка
Прогнозно 

количество

Цена изчислена 

на база 

референтна 

стойност в лв. с 

ДДС

Единична 

цена в лв. с 
ДДС

Обща 

стойност в лв. 

с ДДС
Производител

3
Haloperidol 

tabl.1.5mg/50br.

ХАЛОПЕРИДОЛ ТАБЛ. 

1,5МГ Х 50
op. 4 2,99 2,87 11,48

Gedeon Richter Plc., 

Унгария

8
Clozapine tabl. 

25mg/50br.

КЛОЗАПИН АКОРД 

ТАБЛ. 25МГ Х 50
op. 5 3,43 3,25 16,25

Accord Healthcare 

Limited, Обединено 

Кралство

9
Clozapine 

tabl.100mg./50br.

КЛОЗАПИН АКОРД 

ТАБЛ. 100МГ Х 50
op. 5 13,72 13,14 65,70

Accord Healthcare 

Limited, Обединено 

Кралство

10
Olanzapine tabl. 

10mg/28br

ОЛАНЗАПИН АКОРД 

ТАБЛ. 10МГ Х 28
op. 65 5,77 4,58 297,70

Accord Healthcare 

Limited, Обединено 

Кралство

11
Quetiapine 

tabl.25mg/60br.

КВЕТИАПИН АКОРД 

ТАБЛ. 25МГ Х 60
op. 15 0,00 3,92 58,80

Accord Healthcare 

Limited, Обединено 

Кралство

12
Quetiapine XR 

tabl.200mg/60br.

КВЕТИАПИН АКОРД SR 

ТАБЛ. 200МГ Х 60
op. 5 15,38 14,68 73,40

Accord Healthcare 

Limited, Обединено 

Кралство

13
Risperidone 

tabl.2mg/20br.

СПЕРИДАН ТАБЛ.2МГ 

Х 30 АК
op. 5 6,86 2,58 12,90

Актавис EАД, 

България

14
Alprazolam tabl. 

0.25mg/100br.

КСАНАКС ТАБЛ. 

0,25МГ Х 100
op. 30 0,00 6,38 191,40

Pfizer Europe MA 

EEIG, Белгия

16
Hydroxyzine 

tabl.25mg/25br.

АТАРАКС ТАБЛ. 25МГ 

Х 25
op. 30 2,92 2,72 81,60

UCB Pharma SA, 

Белгия

18
Escitalopram 

tabl.10mg/28br.

ЕСЦИТАЛОПРАМ 

АКОРД 10МГ Х 28
op. 5 5,09 3,42 17,10

Accord Healthcare 

Limited, Обединено 

Кралство

19
Paroxetine tabl 

20mg/30br.

КСЕТАНОР ТАБЛ. 20МГ 

Х 30 АК
op. 5 5,75 3,96 19,80

Актавис EАД, 

България

20
Sertraline 

tabl.50mg/28br.

СЕРТРАЛИН АКОРД 

ТАБЛ. 50МГ Х 30
op. 5 3,94 3,01 15,05

Accord Healthcare 

Limited, Обединено 

Кралство

22 Piracetam amp.5ml/3g

НООТРОПИЛ 

АМП.3ГР/15МЛ Х 

12/КУТИЯ/

br. 8 000 1,04 0,95 7 600,00
UCB Pharma SA, 

Белгия

27
Carbamazepine 

tabl.200mg/50br.

НЕУРОТОП ТАБЛ. 

200МГ Х 50
op. 5 4,18 4,03 20,15

G. L. Pharma GmbH, 

Австрия

28
Carbamazepime 

tabl.600mg

НЕУРОТОП РЕТ. ТАБЛ. 

600МГ Х 50
op 10 12,54 12,30 123,00

G. L. Pharma GmbH, 

Австрия

30
Clonazepam tabl. 

0.5mg/50br.

КЛОНАРЕКС ТАБЛ. 

0.5МГ Х 30
op 30 0,00 8,46 253,80

Рекс 
Фармасютикълс 
ЛТД - клон 

България

32

Valproic acid gastro-

resistant 

caps.500mg/100br.

КОНВУЛЕКС КАПС. 

500МГ Х 100
op. 10 13,19 12,86 128,60

G. L. Pharma GmbH, 

Австрия

47
Ketamine amp. 

10ml/500mg

КАЛИПСОЛ ФЛ.500МГ 

10МЛ.Х 5
br. 230 8,37 8,05 1 851,50

Gedeon Richter Plc., 

Унгария

54
Bupivacaine amp. 

4ml/0.5%

БУПИВАКАИН АКОРД 

АМП. 5МГ/МЛ 4МЛ Х 10
br. 400 3,92 3,58 1 432,00

Accord Healthcare 

Limited, Обединено 

Кралство

62
Pipecuronium bromide 

amp 4mg

АРДУАН АМП. 2МЛ Х 

25
br. 1 150 3,17 3,04 3 496,00

Gedeon Richter Plc., 

Унгария

Спецификация

към договор № 6  за Доставки на медикаменти, УНП 00468-2019-0007

възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана

изпълнител :   "Фьоникс Фарма" ЕООД
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63
Suxamethonium chloride 

amp 5ml/100mg

ЛИСТЕНОН АМП. 1% 

5МЛ Х 5/ОПАКОВКА/
br. 2 100 2,72 2,50 5 250,00

Takeda Austria 

GmbH, Австрия

64
Tolperizone tabl 

150mg/30br

МИДОКАЛМ ФОРТЕ 

ДР. 150МГ Х 30
op. 150 5,57 5,41 811,50

Gedeon Richter Plc., 

Унгария

68
Paracetamol fl. 10mg/ml 

100ml  флакон
ПАРАЦЕТАМОЛ ФЛ. 

10МГ/МЛ 100МЛ Х 10
br. 3 200 1,53 1,12 3 584,00

Фрезениус Каби 

България ЕООД, 

България

71
Diclofenac SR tabl 

75mg/20br.

НАКЛОФЕН ДУО 

КАПС. 75МГ Х 20
op. 20 0,00 4,24 84,80

KRKA, d.d., 

Словения

79
Metildogoxin tabl 

0.1mg/30br.

ЛАНИТОП ТАБЛ. 0,1МГ 

Х 30
op. 15 3,22 3,14 47,10

Riemser Arzneimittel 

AG, Германия

80 Dobutamine amp 250mg
ДОБУТАМИН ФЛ. 

250МГ
br. 140 8,77 8,76 1 226,40

Admeda Arzneimittel 

GmbH, Германия

83
Amiodarone amp. 

3ml/150mg

КОРДАРОН АМП.150МГ 

3МЛ Х 6/КУТИЯ/
br. 4 100 0,72 0,68 2 788,00

Санофи България 

ЕООД, България

84
Amiodarone 

tabl.200mg/30br.

КОРДАРОН ТАБЛ. 

200МГ Х 30
op. 120 5,12 5,02 602,40

Санофи България 

ЕООД, България

88
Glyceryl trinitrate fl. 

50ml/50mg

НИТРОНАЛ ИНФ.Р-Р 

50МЛ
br. 450 13,49 13,39 6 025,50

G. Pohl-Boskamp 

GmbH & Co. KG, 

Германия

89
Isosorbide dinitrate tabl. 

10mg/60br.

ИЗОДИНИТ ТАБЛ. 10МГ 

Х 60 АК
op. 25 2,82 2,65 66,25

Актавис EАД, 

България

90
Isosorbide dinitrate 

fl.15ml.

ИЗОКЕТ СПРЕЙ 15МЛ 

300 ДОЗИ
br. 5 12,96 12,76 63,80

UCB Pharma GmbH, 

Германия

91
Amlodipine tabl. 

5mg/30br

АМЛОТЕРОН ТАБЛ. 

5МГ Х 30
op. 10 0,68 0,62 6,20

Teva B.V., 

Нидерландия

92
Trimetazidine 

tabl.35mg/60br.

ВАСКОТАЗИН ТАБЛ. 

35МГ Х 60
op. 20 8,04 3,82 76,40

Actavis Group PTC 

ehf., Исландия

94
Telmisartan tabl. 

80mg./14br.

АКТЕЛСАР ТАБЛ. 80МГ 

Х 30
op. 30 7,97 3,29 98,70

Actavis Group PTC 

ehf., Исландия

95

Telmisartan/ 

Hydrothiazide tabl. 

80/12,5-14br.

ТЕЛСОЛ ПЛЮС ТАБЛ. 

80МГ/12,5МГ Х 28
op. 30 7,04 6,54 196,20

Инбиотех ООД, 

България

96
Lisinopril tabl. 

10mg/30br

ЛИНИПРИЛ ТАБЛ. 

10МГ Х 30
op. 30 3,11 1,38 41,40

Актавис EАД, 

България

98 Bisoprolol tabl 5mg/30br
КОНКОР ТАБЛ. 5МГ Х 

28
op. 50 0,97 0,91 45,50

Merck KGaA, 

Германия

101
Moxonidine tabl 

0.4mg/28br.

МОКСОТЕНС 

ТАБЛ.0.4МГ Х 30 АК
op. 10 8,40 3,29 32,90

Актавис EАД, 

България

102
Rilmenidine tabl. 1mg./ 

30br.

РИЛМЕНИКС ТАБЛ. 

1МГ Х 30
op. 10 9,06 4,18 41,80

Тева 

Фармасютикълс 
България ЕООД, 

България

103
Indapamide tabl. 

1.5mg/30br.

ИНДИПАМ SR 

ТАБЛ.1.5МГ Х 30 АК
op. 20 2,94 2,65 53,00

Актавис EАД, 

България

105
Nicergoline tabl. 

30mg/30br.

СЕРМИОН ТАБЛ. 30МГ 

Х 30
op. 20 18,17 17,90 358,00

Pfizer Europe MA 

EEIG, Белгия

110
Nimodipine tabl. 

30mg/100br.

НИМОТОП S ТАБЛ. 

30МГ Х 100
op. 5 27,34 26,94 134,70 Bayer AG, Германия

111
Nimodipine fl 

50ml/10mg

НИМОТОП S ИНФ.Р-Р 

10МГ/50МЛ 50МЛ Х 1
br. 15 59,93 11,33 169,95 Bayer AG, Германия

112
Vinpocetine amp 

2ml/10mg

КАВИНТОН АМП. 

5МГ/МЛ 2МЛ Х 

10/КУТИЯ/

br. 6 000 0,66 0,61 3 660,00
Gedeon Richter Plc., 

Унгария

113
Vinpocetine tabl 

10mg/30br.

КАВИНТОН ФОРТЕ 

ТАБЛ. 10МГ Х 90
op. 20 12,83 12,28 245,60

Gedeon Richter Plc., 

Унгария

114
Rosuvastatin tabl. 

20mg/28br.

ТИНТАРОС ТАБЛ. 20МГ 

Х 28 АК
op. 10 5,88 5,34 53,40

Actavis Group PTC 

ehf., Исландия
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116
Furosemide tabl 

40mg/12br

ФУРАНТРИЛ ТАБЛ. 

40МГ Х 12
op. 200 0,57 0,56 112,00

Актавис EАД, 

България

119

Triamterene+ 

Hydrochlorothiazide tabl 

/50br

ДИУРЕТИДИН ТАБЛ. 

25МГ Х 50
op. 10 2,76 2,69 26,90

Актавис EАД, 

България

120
 Spironolactone tabl 

25mg/30br.

СПИРОНОЛАКТОН 

АКОРД ТАБЛ. 25МГ Х 

30

op. 100 2,88 2,26 226,00
Accord Healthcare 

Limited, Обединено 

Кралство

121
Torasemide sodium amp. 

10mg./2ml.

ТРИФАС 

АМП.10МГ/2МЛ Х 5
br. 1 700 1,01 0,94 1 598,00

Menarini 

International 

Operations 

Luxembourg S.A., 

Люксембург

122
Torasemide SR tabl. 

5mg.

ТОРСИТ SR ТАБЛ. 5МГ 

Х 30
op. 50 4,26 4,07 203,50

Унифарма ООД, 

България

124
Budesonide 0,25mg/ml 

сусп. за небулизатор
ПУЛМИКОРТ СУСП. 

0.25МЛ/МЛ 2МЛ Х 30
br. 10 0,00 1,24 12,40

Astra Zeneca AB, 

Швеция

125
Salbutamol fl.inhaler  

200 dosi

ЕКОЗАЛ 

ИНХ.0.1МГ/ДОЗА 200 

ДОЗИ
br. 10 3,60 3,41 34,10

Teva B.V., 

Нидерландия

126
Coffeine citrate 20mg/ml 

-1ml

ПЕЙОНА АМП. 1МЛ Х 

10
br. 100 43,44 43,41 4 341,00

Chiesi Farmaceutici 

SpA, Италия

128
Dornase alfa amp. 

2500UI/2,5ml.

ПУЛМОЗИМ АМП. 

2.5МЛ Х 6
br. 20 35,60 34,86 697,20

Рош България 

ЕООД, България

129
Natural phospholipids fl. 

120mg/1.5ml

КУРОСЪРФ ФЛ.80МГ/МЛ 

1.5МЛ Х 2
br. 140 543,24 543,14 76 039,60

Chiesi Farmaceutici 

SpA, Италия

130
Omeprasole caps. 

20mg/30br.

БИОПРАЗОЛ КАПС. 

20МГ Х 28
op. 10 9,11 6,14 61,40

Инбиотех ООД, 

България

132 Famotidine fl. 20mg
КВАМАТЕЛ АМП. 20МГ 

Х 5/КУТИЯ/
br. 9 600 1,44 1,32 12 672,00

Gedeon Richter Plc., 

Унгария

133 Famotidine tabl 40mg
ФАМОТИДИН ТАБЛ. 

40МГ Х 10 ALK
op. 220 0,00 1,10 242,00

Алкалоид ЕООД, 

България

135
Metoclopramide amp 

2ml/5mg

ДЕГАН АМП. 10МГ/2МЛ 

Х 25
br. 4 500 1,09 0,78 3 510,00

Lek Pharmaceuticals 

d.d., Словения

140
Thioctid acid tabl 

600mg/30br.

ТИОГАММА ТАБЛ. 

600МГ Х 30
op. 20 0,00 14,22 284,40

Woerwag Pharma 

GmbH & Co.KG, 

Германия

142 Ademetionine fl 500mg
ТРАНСМЕТИЛ АМП. 

500МГ Х 5/КУТИЯ/
br. 2 200 6,51 6,16 13 552,00

Mylan Healthcare 

GmbH, Германия

148
Sulfasalazine tabl 

500mg/100br

СУЛФАСАЛАЗИН EN 

ТАБЛ.500МГ Х 50
op. 25 10,78 10,18 254,50

KRKA, d.d., 

Словения

150
Desmopresine tabl. 

0,2mg

МИРАМ ТАБЛ. 0.2МГ Х 

15
op. 5 0,00 20,53 102,65

Teva B.V., 

Нидерландия

151
Carboprost tromethamine 

amp 1ml/0.25mg

ПРОСТИН АМП. 

250МКГ/МЛ 1МЛ
br. 40 40,07 39,23 1 569,20

Pfizer Europe MA 

EEIG, Белгия

152
Saccharted ferric oxide 

amp 5ml/100mg

ИДАФЕР СОЛ. 20МГ/МЛ 

5МЛ Х 5
br. 750 12,78 11,40 8 550,00

Фармалог ЕООД, 

България

155
Ferric carboxymaltose 

500mg iron/10ml vial

ФЕРИНЖЕКТ 50МГ/МЛ 

10МЛ Х1 BF253
br. 5 200,47 195,41 977,05

VIFOR France, SA, 

Франция

156
Clopidogrel tabl. 

75mg/28br.

КЛОПИДОГРЕЛ АКОРД 

ТАБЛ. 75МГ Х 30
op. 30 5,09 3,82 114,60

Accord Healthcare 

Limited, Обединено 

Кралство

161
Acenocoumarol tabl. 

4mg/20br.

СИНТРОМ ТАБЛ. 4МГ Х 

20
op. 70 2,50 2,45 171,50

Merus Labs Luxco II 

S.a.R.L., 

Люксембург
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163
Dabigatran etexilate tabl. 

150mg/60br

ПРАДАКСА КАПС. 

150МГ Х 60
op. 10 120,82 115,30 1 153,00

Boehringer Ingelheim 

International GmbH, 

Германия

164
Rivaroxaban tabl. 

20mg./28br.

КСАРЕЛТО 

ФИЛМ.ТАБЛ. 20МГ Х 28
op. 10 116,18 109,24 1 092,40 Bayer AG, Германия

165 Alteplase fl. 50mg
АКТИЛИЗЕ ФЛ. 50МГ Х 

1 /КУТИЯ/
br. 5 753,65 718,09 3 590,45

Boehringer Ingelheim 

International GmbH, 

Германия

205
Amino acid+ Taurine 

10% -500ml

АМИНОВЕН СОЛ.10% 

500МЛ
br. 50 16,48 8,20 410,00

Fresenius Kabi 

Deutschland GmbH, 

Германия

207
Amino acid Hepa 8%- 

500ml

АМИНОСТЕРИЛ ХЕПА 

ФЛ.8% 500МЛ Х 1
br. 50 17,12 13,34 667,00

Fresenius Kabi 

Deutschland GmbH, 

Германия

213

Amino acid10%+ 

Glucose11%+ Purified 

soybean oil 20%-1540ml

КАБИВЕН ЦЕНТРАЛ 

СОЛ.1540МЛ
br. 50 47,62 46,97 2 348,50

Fresenius Kabi AB, 

Швеция

214

Amino acid10%+ 

Glucose11%+ Purified 

soybean oil 20%-1440ml

КАБИВЕН ПЕРИФЕРАЛ 

СОЛ.1440МЛ
br. 50 44,52 43,99 2 199,50

Fresenius Kabi AB, 

Швеция

216

Amino acid+ 

Glucose42%+ Soy-bean 

oil refined+ Medium -

chain triglicerides+Olive 

oil refined+Fish oil, rich 

in omega 3 acids, 

Electrolyte Free-1970ml

СМОФКАБИВЕН 

ЦЕНТРАЛ 1970МЛ
br. 20 60,91 60,25 1 205,00

Фрезениус Каби 

България ЕООД, 

България

222
Insulin Actrapid HM 3ml-

Penfill

АКТРАПИД PENFILL 

ФЛ. 100IU/МЛ 3МЛ X 5
br 110 7,74 7,18 789,80

Novo Nordisk A/S, 

Дания

223
Insulin Mixtard 30 HM 

3ml- Penfill

МИКСТАРД 30 PENFILL 

100IU/МЛ 3МЛ Х 5
br. 30 7,74 7,22 216,60

Novo Nordisk A/S, 

Дания

224
Insulin Insulatard HM 

3ml - Penfill

ИНСУЛАТАРД PENFILL 

100IU/МЛ 3МЛ Х 5
br. 80 7,74 7,18 574,40

Novo Nordisk A/S, 

Дания

225 Humulin R
ХУМУЛИН R АМП. 

100IU/МЛ 3МЛ Х 5
br. 10 7,74 7,42 74,20

Eli Lilly Nederland 

B.V, Нидерландия

226 Humulin N
ХУМУЛИН N АМП. 

100IU/МЛ 3МЛ Х 5
br. 10 7,74 7,42 74,20

Eli Lilly Nederland 

B.V, Нидерландия

227 Humulin M 3
ХУМУЛИН М3 АМП. 

100IU/МЛ 3МЛ Х 5
br. 10 7,74 7,42 74,20

Eli Lilly Nederland 

B.V, Нидерландия

228
Gliciazide tabl 

60mg/60br.

НОРМОДИАБ MR 

КАПС. 60МГ Х 30
op. 10 5,30 3,74 37,40

Actavis Group PTC 

ehf., Исландия

229
Glimepiride tabl. 

2mg/30br.

ЛИМЕРАЛ ТАБЛ 2МГ Х 

30
op. 10 2,05 1,74 17,40

Актавис EАД, 

България

231
Metformin tabl 

1000mg/30br.

МЕТФОДИАБ ТАБЛ. 

1000МГ Х 30 АК
op. 50 1,85 1,72 86,00

Actavis Group PTC 

ehf., Исландия

232
Acarbose tabl 

100mg/30br. 

ГЛЮКОБАЙ ТАБЛ. 

100МГ Х 30
op. 20 7,38 6,82 136,40 Bayer AG, Германия

233 Glucagon amp 2ml/1mg
ГЛЮКАГЕН ХИПОКИТ 

1МГ
br. 15 28,06 26,94 404,10

Novo Nordisk A/S, 

Дания
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234
Magnesium sulphate amp 

10ml/400mg

КОРМАГНЕЗИН 400 

АМП. 4095МГ/10МЛ Х 

5/КУТИЯ/

br. 450 3,98 3,83 1 723,50
Woerwag Pharma 

GmbH & Co.KG, 

Германия

235

Magnesium orotat 

dihydrate tabl. 500mg x 

50br

МАГНЕРОТ ТАБЛ. 500 

МГ Х 100
op. 15 0,00 25,81 387,15

Woerwag Pharma 

GmbH & Co.KG, 

Германия

240
Methylprednisolone amp 

80mg susp.

ДЕПО-МЕДРОЛ АМП. 

40МГ/МЛ 2МЛ Х 

1/КУТИЯ/

br. 20 5,02 4,90 98,00
Pfizer Europe MA 

EEIG, Белгия

243
Prednisolone tabl 

5mg/20br.

ПРЕДНИЗОЛОН 

КОРТИКО ТАБЛ. 5МГ Х 

20

op. 40 0,00 2,59 103,60
Антибиотик Разград 

АД, България

244
Dexamethasone amp 

1ml/4mg

ДЕКСАМЕТАЗОН KRKA 

АМП. 4МГ/МЛ 1МЛ Х 

25/ОПАКОВКА/

br. 6 600 0,40 0,36 2 376,00
KRKA, d.d., 

Словения

249
Piperacillin + 

Tazobactam fl 4,5g

ПИПЕРАЦИЛИН/ТАЗОБ
АКТАМ КАБИ ФЛ. 

4ГР/0.5ГР Х 1

br. 50 9,96 5,95 297,50
Фрезениус Каби 

България ЕООД, 

България

251 Cefazolin fl 2g
ЦЕФАЗОЛИН-МИП 

ФЛ.2ГР. Х 10
br. 5 200 2,99 2,52 13 104,00

MIP Pharma GmbH, 

Германия

256 Cefotaxime fl. 2g
ЦЕФОТАКСИМ-МИП 

ФЛ. 2ГР 15МЛ Х 10
br 100 3,89 3,41 341,00

MIP Pharma GmbH, 

Германия

257 Ceftazidime fl 1g
ЦЕФТАЗИДИМ-МИП 

ФЛ. 1Г Х 10
br. 240 10,47 3,97 952,80

MIP Pharma GmbH, 

Германия

260 Cefepime fl 1g
ЦЕФЕПИМ 

АМП.1000МГ 20МЛ Х 10
br. 6 700 5,88 3,45 23 115,00

Фрезениус Каби 

България ЕООД, 

България

262 Meropenem fl 1g
МЕРОПЕНЕМ КАБИ 1ГР 

Х 10
br. 150 15,73 7,70 1 155,00

Фрезениус Каби 

България ЕООД, 

България

271 Azithromycin fl 500mg
СУМАМЕД АМП. 500МГ 

Х 5
br. 100 29,95 23,48 2 348,00 Teva B.V.

272
Clarithromycin SR tabl 

500mg/5br

ФРОМИЛИД УНО ТАБЛ. 

500МГ Х 7
op. 100 0,00 7,50 750,00

KRKA, d.d., 

Словения

273
Clarithromycin susp fl 

250mg/5ml

ФРОМИЛИД 

ГРАН.250МГ/5МЛ 60МЛ
br. 30 11,90 11,62 348,60

KRKA, d.d., 

Словения

275
Clindamycin amp 

4ml/600mg

КЛИНДАМИЦИН-МИП 

АМП.150МГ/МЛ 4МЛ Х 

5/КУТИЯ/

br. 2 500 4,03 2,40 6 000,00
Chephazaar 

ChemPharm Fabrik 

GmbH,, Германия

280
Sulfamethoxazole+trimet

hoprim tabl 480

СУМЕТРОЛИМ ТАБЛ. 

480МГ Х 20
op. 30 0,00 3,18 95,40

EGIS 

Pharmaceuticals 

PLC, Унгария

282
Ciprofloxacin tabl 

500mg/10br

ЦИПРОФЛОКСАЦИН 

ТАБЛ. 500МГ Х 10 АК
op. 160 4,67 3,40 544,00

Актавис EАД, 

България

283
Ciprofloxacin fl 100ml-

200mg

ЦИПРИНОЛ ФЛ. 0,2% 

100МЛ Х 1/КУТИЯ/
br. 400 2,56 2,56 1 024,00

KRKA, d.d., 

Словения

284
Levofloxacin tabl 

500mg/10br

ЛЕВОФЛОКСАЦИН 

АКОРД ТАБЛ. 500МГ Х 

7

op. 170 0,00 6,90 1 173,00
Accord Healthcare 

Limited, Обединено 

Кралство

290
Doxycycline caps. 

100mg 

ДОКСИЦИКЛИН КАПС. 

100МГ Х 6 АК
op. 20 0,00 1,43 28,60

Актавис EАД, 

България

296 Nystatin tabl 500mg/20br
НИСТАТИН ТАБЛ. 500 

000 UI Х 20
op. 20 0,00 4,50 90,00

Актавис EАД, 

България

302
Chlorhexidine+lidocaine 

gel 12.5g

КАТЕЖЕЛ+ЛИДОКАИН 

ГЕЛ 12,5ГР Х 25
br. 1 300 2,73 2,53 3 289,00

Montavit GmbH., 

Австрия

308

Dexamethasone0,7mg-

Интравитреален 

имплант в апликатор

ОЗУРДЕКС 

ИНТРАВИТРЕАЛЕН 

ИМПЛАНТ  0,7МГ Х 1

br. 5 1991,02 1 991,02 9 955,10
Allergan 

Pharmaceuticals, 

Ирландия
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309
Tobramycin 3 mg/ml - 5 

ml

ТОБРЕКС КОЛИР 0,3% 

5МЛ
br. 20 0,00 2,81 56,20

Novartis Pharma 

GmbH, Германия

311
Bimatoprost 0,1 mg/ml - 

3 ml

ЛУМИГАН СОЛ. 

0.1МГ/МЛ 3МЛ
br. 15 23,78 23,47 352,05

Allergan 

Pharmaceuticals, 

Ирландия

313
Aflibercept 40 mg/ml - 

100µl

АЙЛИЯ ФЛАКОН 

40МГ/МЛ
br. 10 1407,80 1 407,80 14 078,00 Bayer AG, Германия

314
Bevacizumab 25 mg/ml-

4 ml

АВАСТИН ФЛ.100МГ Х 

1 БП
br. 5 521,32 518,40 2 592,00

Roche Registration 

GmbH, Германия

315 Brinzolamide 5ml/1%
БРИЗАДОПТ КАПКИ 

10МГ/МЛ 5МЛ Х 1
br. 50 10,57 10,38 519,00

Pharma Swiss Ceska 

Republiкa s.r.o., 

Чешка република

316

Timolol 

5mg+Pilocarpine 40mg 

col fl 5ml

ФОТИЛ ФОРТЕ СОЛ. 4% 

5МЛ
br. 40 7,68 7,50 300,00

Santen Oy, 

Финландия

317

Dorzolamide 

hydrochloride / timolol 

maleate2%/0.5%, 5 ml

ОФТИДОРИКС КАПКИ 

20МГ/МЛ 5МЛ
br. 20 10,64 10,38 207,60

Pharma Swiss Ceska 

Republiкa s.r.o., 

Чешка република

323
Diazepam tabl. 

10mg/20br.

ДИАЗЕПАМ ТАБЛ. 

10МГ Х 20
op. 140 5,00 4,87 681,80

Актавис EАД, 

България

324
Chlorprothixene tabl. 

15mg/30br.

ХЛОРПРОТИКСЕН 

ТАБЛ. 15МГ Х 30
op 10 2,71 2,64 26,40

Zentiva k.s., Чешка 

република

331
Levetiracetam filmcoated 

tabl. 500mg/30br

ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ 

АКОРД ТАБЛ. 500МГ Х 

30

op 10 7,30 6,43 64,30
Accord Healthcare 

Limited, Обединено 

Кралство

332
Levetiracetam filmcoated 

tabl. 1000mg/30br

ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ 

АКОРД ТАБЛ. 1000МГ Х 

30

op 10 14,60 11,83 118,30
Accord Healthcare 

Limited, Обединено 

Кралство

340 Lidocaine sp.38g/10%
ЛИДОКАИН СПРЕЙ  

10% 38ГР
br. 15 9,43 9,00 135,00

EGIS 

Pharmaceuticals 

PLC, Унгария

341
Lidocaine ungv. 5% / 

40g

ЛИДОКАИН УНГВ. 5% 

40ГР
br. 10 5,39 5,29 52,90

Актавис EАД, 

България

342
Dimenhydrinate tabl 

50mg/30br.

ДИМЕНХИДРИНАТ 

ТАБЛ. 50МГ Х 30
op. 80 4,55 4,27 341,60

Актавис EАД, 

България

343
Dimenhydrinate sup. 

40mg

ВОМАКУР СУП. 40МГ Х 

10
op. 40 12,64 12,18 487,20 Hexal AG, Германия

344
Cinarisin 20mg+ 

Dimenhydrinate 40mg
АРЛЕВЕРТ ТАБЛ. Х 48 op. 10 31,18 30,94 309,40

HennigArzneimittel 

GmbH & Co. KG, 

Германия

345
Levocetirizine tabl 

5mg/20br.

ЗЕНАРО ТАБЛ. 5МГ Х 

28
op. 10 15,84 13,39 133,90

Zentiva k.s., Чешка 

република

346
Desloratadine tabl. 5mg 

/20br

ДЕСИБЕЛ ТАБЛ. 5МГ Х 

20
op. 10 5,15 5,02 50,20

Нобел Фарма 

ЕООД, България

348
Loratadine tabl  

10mg/10br.

РОЛЕТРА ТАБЛ. 10МГ Х 

10
op. 20 6,31 4,49 89,80

Екофарм Груп АД, 

България

349 Loratadine sir. 120ml
КЛАРИТИН СИРОП 

5МГ/5МЛ 120МЛ
br. 60 13,23 10,09 605,40

Байер България 

ЕООД, България

350

Cetirizine 

dihydrochloride tabl 

10mg/10br.

ЦЕТИРИНАКС ТАБЛ. 

10МГ Х 20
op. 100 7,20 5,83 583,00

Актавис EАД, 

България

351
Paracetamol tabl 

500mg/20br.

ПАРАЦЕТАМОЛ 

АКОРД ТАБЛ. 500МГ Х 

30

op. 700 2,75 1,72 1 204,00
Accord Healthcare 

Limited, Обединено 

Кралство

359
Acetylsalicylic acid tabl 

100mg

АЦЕТИЗАЛ КАРДИО 

ТАБЛ. 100МГ Х 100
op. 150 8,49 1,78 267,00

Actavis Group PTC 

ehf., Исландия
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361
Aceclofenac tabl. 

100mg./20br

АФЛАМИЛ ТАБЛ.100МГ 

Х 20
op 85 8,66 8,33 708,05

Gedeon Richter Plc., 

Унгария

362
Ibuprofen susp. 

100mg/5ml-100ml

БЛОКМАКС СУСП. 

100МГ/5МЛ 100МЛ
br. 330 7,07 4,64 1 531,20

Alkaloid – INT 

d.o.o., Словения

364
Dexketoprofen tabl. 

25mg.

ДЕКСОФЕН ТАБЛ. 

25МГ Х 10
ор. 100 6,62 5,33 533,00

Menarini 

International 

Operations 

Luxembourg S.A., 

Люксембург

370
Methyldopa tabl 

250mg/50br.

ДОПЕГИТ ТАБЛ. 250МГ 

Х 30
op. 15 10,04 9,58 143,70

EGIS 

Pharmaceuticals 

PLC, Унгария

372
Metoprolol 

tabl.50mg/30br

СУКЦИПРОЛ ТАБЛ. 

47.5МГ Х 60
op. 10 3,79 3,74 37,40

Teva B.V., 

Нидерландия

373
Enalaprilov maleat tabl. 

10mg/30br
ЕНПРИЛ ТАБЛ. 10МГ Х 50 op. 10 3,24 2,70 27,00

Инбиотех ООД, 

България

376
Betahistine tabl 

16mg/60br.

ВЕСТИБО ТАБЛ.16МГ Х 

60
op. 10 5,02 4,88 48,80

Актавис EАД, 

България

377
Citicoline amp. 

1000mg/4ml

СОМАЗИНА 

АМП.1000МГ/4МЛ Х 

5/КУТИЯ/

br. 3 800 4,22 3,91 14 858,00
Ferrer International 

S.A.,, Испания

378
Rutozide+Ascorbic acid 

tabl/50br.

РУТАСКОРБИН ТАБЛ. 

Х 50
op. 10 0,00 4,63 46,30

Актавис EАД, 

България

379
Diosmin tabl 

600mg/30br.

ФЛЕБОДИА КАПС. 

600МГ Х 30
op. 20 26,73 21,42 428,40

Laboratoire Innotech 

International, 

Франция

380
Procianidolic oligomers 

tabl. 150mg/20br.

ЕНДОТЕЛОН ТАБЛ. 

150МГ Х 20
op. 5 37,85 16,14 80,70

Санофи-Авентис 
България ЕООД, 

България

381
Troxerutin caps 

300mg/50br.

ТРОКСЕВАЗИН КАПС. 

300МГ Х 50
op. 50 14,85 12,46 623,00

Актавис EАД, 

България

383
Calcium dobesilate tabl. 

500mg x 30br.

ДОКСИУМ 

КАПС.500МГ Х 30
op. 10 13,33 13,18 131,80

OM Pharma S. A., 

Португалия

384
Salbutamol fl. 20ml 

5mg/ml

ВЕНТОЛИН 

СОЛ.5МГ/МЛ 20МЛ
br. 170 9,65 9,38 1 594,60

ГлаксоСмитКлайн 

ЕООД, България

387 Tavipec tabl 150mg/30br
ТАВИПЕК КАПС. 150МГ 

Х 30
op. 650 9,58 7,49 4 868,50

Pharmaceutische 

Fabrik Montavit 

GmbH

391
Mezym forte 10000 tabl 

/20br.

МЕЗИМ ФОРТЕ ТАБЛ. 

10000 Х 20
op. 20 7,52 6,10 122,00

Berlin - Chemie AG, 

Германия

392 Enzy-Mill tabl. /60br. ЕНЗИ-МИЛ ТАБЛ. Х 60 op. 20 0,00 16,74 334,80
Аркадия Херба 

ЕООД за Брандекс 
България ЕООД.

394
Silymarin  tabl. 150mg 

/50br

ЛАГОЗА ТАБЛ. 150МГ Х 

50
op. 100 0,00 19,16 1 916,00

Woerwag Pharma 

GmbH & CorKG, 

Германия.

399 Lactulose 10g sache/10br
ДУФАЛАК САШЕТИ 

15МЛ Х 10
op. 90 11,59 8,83 794,70

Майлан ЕООД, 

България

402 Carbo pulvis КАРБО 20Г Х op. 60 0,00 2,80 168,00
Химакс Фарма 

ЕООД, България

403
Endofalk- прах за 

перорален разтвор
ЕНДОФАЛК САШЕТА Х 

6
op. 100 17,99 17,64 1 764,00

Dr. Falk Pharma 

GmbH, Германия

404 Diosmectite /3.76g x30 СМЕКТА ПРАХ 3Г Х 60 op. 220 26,04 22,42 4 932,40
Ipsen Pharma, 

Франция

405
Racecadodril sache 

30mg/30br.

ХИДРАСЕК САШЕТА 

30МГ Х 16
op. 10 16,72 16,44 164,40

Laboratoires Fournier 

S.A.S, Франция

410
Methylergometrine amp 

1ml/0.2mg

МЕТЕРГИН АМП. 

0.2МГ/МЛ 1МЛ Х 100
br. 1 800 0,95 0,93 1 674,00

Novartis Pharma 

GmbH, Германия

411 Oxytocin amp 1ml/5ui
ОКСИТОЦИН АМП. 5IU 

/1МЛ Х 5/КУТИЯ/
br. 2 800 1,00 0,93 2 604,00

Gedeon Richter Plc., 

Унгария
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412
Ferrous sulphate +folic 

acid tabl 100mg/30br.

МАЛТОФЕР ТАБЛ. 

100МГ Х 30
op. 10 6,83 6,66 66,60

VIFOR France, SA, 

Франция

413

Ferric hidroxide 

polymaltose complex sol 

5%/30ml

МАЛТОФЕР СОЛ. 5% 

30МЛ
br. 5 4,92 4,86 24,30

VIFOR France, SA, 

Франция

417
Etamsylate amp. 

2ml/250mg

ДИЦИНОН АМП. 250МГ 

2МЛ Х 4/ОПАКОВКА/
br. 6 800 2,43 2,28 15 504,00

OM Pharma S. A., 

Португалия

420
Allopurinol tabl 

100mg/50br

АЛОДАГРА ТАБЛ. 

100МГ Х 50
op. 40 2,76 2,17 86,80

Teva B.V., 

Нидерландия

423

Thiamine hydrochloride 

100mg+ Pyridoxine 

hydrochloride 50mg /1ml

МИЛГАММА NA 

ИНЖЕКТ 

100МГ/50МГ/МЛ 1МЛ Х 

10

br. 1 300 1,45 1,40 1 820,00
Woerwag Pharma 

GmbH & Co.KG, 

Германия

424

Thiamine+cyanocobalam

in+pyridoxine 

caps./50br.

МИЛГАММА N КАПС. 

Х 50
op. 10 18,36 17,94 179,40

Woerwag Pharma 

GmbH & Co.KG, 

Германия

427
Midecamycin tabl 

400mg/16br

МАКРОПЕН ТАБЛ. 

400МГ Х 16
op. 10 9,12 5,66 56,60

KRKA, d.d., 

Словения

428
Amoxicillin+clavulanic 

acid tabl 625mg

АМОКСИКЛАВ ТАБЛ. 

500МГ/125МГ  Х  16
op. 20 6,36 6,18 123,60

Lek Pharmaceuticals 

d.d., Словения

429
Amoxicillin+clavulanic 

acid gr. fl 312.5

АМОКСИКЛАВ СУСП. 

250МГ /62.5МГ/5МЛ 

100МЛ
br. 10 10,02 8,75 87,50

Lek Pharmaceuticals 

d.d., Словения

430
Ampicillin+sulbactam fl 

1.5mg

УНАЗИН ФЛ. 1,5ГР Х 

1/КУТИЯ/
br. 5 000 3,89 3,61 18 050,00

Pfizer Europe MA 

EEIG, Белгия

431
Cefuroxine acetil susp fl 

50ml-250mg

ЗИНАТ СУСП. 250МГ 

50МЛ
br. 25 17,12 16,90 422,50

Glaxo Group Ltd., 

Обединено 

Кралство

433
Azithromycin susp. fl. 

200mg

СУМАМЕД ФОРТЕ 

СИРОП 200МГ/5МЛ 

15МЛ
op. 10 14,47 13,96 139,60 Teva B.V.

434 Aciclovir fl 250mg/2.5ml
ЗОВИРАКС АМП. 

250МГ Х 5
br. 75 39,75 38,84 2 913,00

ГлаксоСмитКлайн 

ЕООД, България

444
Tetanus vaccine 

adsorbed amp 40ui/0.5ml

ТЕТАНИЧЕН ТОКСОИД 

АМП.0,5/1 ДОЗА 

Х10/КУТИЯ/

br. 1 700 1,12 1,05 1 785,00
БУЛ БИО-НЦЗПБ 

ЕООД, България

451
Neomycin + Bacitracin 

ungv. Tuba 20g
БАНЕОЦИН УНГВ. 15Г br 10 18,91 6,90 69,00

Sandoz GmbH, 

Австрия

452
Mometasone furoate 30g 

crem
ЕЛОКОМ КРЕМ 30Г br. 10 0,00 4,94 49,40

Мерк Шарп и Доум 

България ЕООД, 

България

453
Mometasone furoate 30g 

ungv
ЕЛОКОМ УНГВ. 30Г br. 10 5,02 4,94 49,40

Мерк Шарп и Доум 

България ЕООД, 

България

459
Hyaluronic acid sprei-

125ml

ЦИКАТРИДИНА СПРЕЙ 

125МЛ
op. 10 0,00 18,66 186,60 NATURPHARMA

463 Талк фасовки ТАЛК 50Г Х br. 20 0,00 0,66 13,20
Химакс Фарма 

ЕООД, България

464
Норсулфазол пулв. 

фасовки
НОРСУЛФАЗОЛ 10Г  Х br. 10 0,00 1,02 10,20

Химакс Фарма 

ЕООД, България

465 Kalii Permanganas fas.
КАЛИЕВ ПЕРМАНГАНАТ 

20Г Х
br. 10 0,00 0,90 9,00

Химакс Фарма 

ЕООД, България

466
Ciprofloxacin col. 

5ml/0.3%

ЦИПРОФЛОКСАЦИН 

АБР КОЛИР 3МГ/МЛ 

5МЛ
br. 20 5,90 3,82 76,40

Антибиотик Разград 

АД, България
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469
Ophthalmo-septonex fl 

10ml

ОФТАЛМО-

СЕПТОНЕКС КОЛИР 

10МЛ
br. 20 17,46 6,59 131,80

Teva B.V., 

Нидерландия

471
Tropicamide col fl 10ml/ 

1%

ТРОПИКАМИД ВИЖЪН 

КАПКИ ЗА ОЧИ/УШИ 

10МГ/МЛ 10МЛ
br. 15 8,93 8,52 127,80

Антибиотик Разград 

АД, България

476 Moxifloxacin fl. 5ml

МОКСИФЛОКСАН 

КАПКИ 5МГ/МЛ 5МЛ Х 

1

br. 10 13,36 8,92 89,20
Антибиотик Разград 

АД, България

477
Tetracyclin ungv. 

10mg/5g

ТЕТРАЦИКЛИН 

ВИЖЪН УГВ. ОФТ. 

10МГ/ГР 5ГР
br. 10 4,69 4,48 44,80

Антибиотик Разград 

АД, България

478

Dexamethasone sodium 

phosphate colyr 1mg/ml-

5ml 0,1%

МАКСИДЕКС КОЛИР 

5МЛ
br. 10 3,12 3,04 30,40

Novartis Pharma 

GmbH, Германия

479
Bromfenac colyr 

0,9mg/ml

ЙЕЛОКС КАПКИ ЗА 

ОЧИ 0.9МГ/МЛ 5МЛ
br. 10 9,32 9,18 91,80

Pharma Swiss Ceska 

Republiкa s.r.o., 

Чешка република

480 Atropin colyr 1%/10ml

АТРОПИН ВИЖЪН 

КАПКИ 10МГ/МЛ 10МЛ 

Х 1

br. 20 16,48 15,38 307,60
Антибиотик Разград 

АД, България

482
Dexpanthenol gel 5% 

/10g

КОРНЕРГЕЛ ГЕЛ 5% 

10ГР.
br. 35 12,18 10,15 355,25

Dr. Gerhard Mann 

Chemisch- 

Pharmazeutische 

Fabric GmbH, 

Германия

483 Nepafenac
НЕВАНАК КОЛИР 

1МГ/МЛ 5МЛ
br. 10 27,43 26,94 269,40

Novartis Europharm 

Limited, Ирландия

485
Indomethacin colyr. 

0,1%- 5ml

ИНДОКОЛИР СОЛ.0,1% 

5 МЛ.
br. 10 5,54 5,42 54,20

Pharma Swiss Ceska 

Republiкa s.r.o., 

Чешка република

486 Ofloxacin  sol. 0,3% 
ФЛОКСАЛ КАПКИ ЗА 

ОЧИ 5МЛ
br. 10 5,52 5,45 54,50

Pharma Swiss Ceska 

Republiкa s.r.o., 

Чешка република

487
Timolol  maleate fl 

5ml/0.5%

КУЗИМОЛОЛ КОЛИР 

0,5% 5МЛ
br. 10 3,01 2,93 29,30

Novartis Pharma 

GmbH, Германия

489

Neomycin sulfate 

3500IU/ Polymyxin B 

sulfate 6000IU / 

Dexamethasone 1mg/ml

ТРИО ВИЖЪН 

3500IU/6000IU/1 МГ/МЛ 

ОЧНИ КАКПКИ 5МЛ
br. 50 5,78 4,84 242,00

Антибиотик Разград 

АД, България

491
Phenylephrine 

hydrochloride 2.5% 

ФЕНИЛЕФРИН ОЧНИ 

КАПКИ 25МГ/МЛ 5МЛ
10 14,38 9,31 93,10

Антибиотик Разград 

АД, България

497
Mupirocin 2% 3g ung 

nasal

МУПИРОНАЗАЛ УНГВ. 

20МГ/Г 3Г
br 10 9,43 9,01 90,10

Антибиотик Разград 

АД, България

498 Effisol tabl. 250mg
ЕФИЗОЛ ТАБЛ. 250МГ 

Х 40
op 10 8,82 6,25 62,50

Актавис EАД, 

България

501
Sodium meglumine 

amidotrizote amp 20ml

УРОГРАФИН АМП. 76% 

20МЛ Х 10
br. 150 6,65 6,16 924,00

Bayer Pharma AG, 

Германия

505
Адаптирани  млека за 

деца  до 3кг.

АДАПТ. МЛЯКО 

ФРИЗОЛАК 1 400ГР + 

ЛЪЖИЧКА
br. 100 0,00 5,76 576,00 FRIESLAND
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 №
Код 

по 

АТС

Генерично наименование на 

медикамента
Търговско наименование на 

медикамента
Единица 

мярка
Прогнозно 

количество

Цена изчислена 

на база 

референтна 

стойност в лв. с 

ДДС

Единична 

цена в лв. с 
ДДС

Обща 

стойност в лв. 

с ДДС
Производител

509

Адаптирани детски млека 
за недоносени деца с 
частично хидролизирани 

протеини с тегло над 

1800гр.

АДАПТ. МЛЯКО 

ФРИЗОЛАК 

ПРЕМАТЮЪР 400ГР
br. 20 0,00 10,20 204,00 FRIESLAND

510

Адаптирано мляко за 
кърмачета с алергия към 

протеина на кравето 

мляко, съдържащо 

екстензивно хидролизиран 

суроватъчен протеин, без 
лактоза и захар

АДАПТ. МЛЯКО 

ФРИЗОЛАК ПЕП АС 

400ГР
br. 10 0,00 19,20 192,00 FRIESLAND

511

Лечебна храна за 
хабитуално повръщане с 
пробиотична култура

АДАПТ. МЛЯКО 

ФРИЗОВОМ 400ГР
br. 10 0,00 9,12 91,20 FRIESLAND

513
Стандартна ентерална 

храна -200мл
ФРЕЗУБИН ШОКО 

200МЛ Х 4
br. 200 0,00 3,20 640,00

Fresenius Kabi 

Deutschland GmbH, 

Германия

516

Ентерална храна за 

диабетици- подходяща 

за сондово хранене и 

пиене -500мл

ДИБЕН ФЛ.500МЛ Х 

1/ЗА ДИАБЕТИЦИ/
br. 100 0,00 7,02 702,00

Fresenius Kabi 

Deutschland GmbH, 

Германия

517

Разтвор за ентерално хранене-
нормокалоричен,с рибено 

масло, за сондово хранене и 

пиене- 500мл.

ФРЕЗУБИН ОРИГИНАЛ 

ФИБРИ 500МЛ
br. 100 0,00 4,64 464,00

Fresenius Kabi 

Deutschland GmbH, 

Германия

519

Разтвор за ентерално хранене-
висококалоричен, високо 

съдържание на протеини, с 
рибено масло, за сондово 

хранене и пиене- 500мл.

ФРЕЗУБИН HP 

ЕНЕРДЖИ САК 500МЛ
br. 100 0,00 9,11 911,00

Fresenius Kabi 

Deutschland GmbH, 

Германия

Обща сума : 

За възложител : 

Изп. Директор

Гл. Счетоводител

Заличено обстоятелство съгласно 

чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.2 

от ЗЗЛД

За изпълнител :

363 221,38 лв  с ДДС

302 684,48  без ДДС

Заличено обстоятелство съгласно 

чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.2 

от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство съгласно 

чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.2 от 

ЗЗЛД
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ДОГОВОР № 7 ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ, УНП 00468-2019-0007 

 

Днес, 04.10. 2019 г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 

Решение № Р-26 от 10.09.2019г. и № Р-29 от 02.10.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р 

Ст.Илиев” АД гр.Монтана за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия 

договор между: 

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

с адрес: 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  

„Про Фармация” ЕООД ,  ЕИК: 131249698  

с адрес: гр.София 1303, район Възраждане, бул. „Инж. Иван Иванов” 70Б, ет.3, тел.: 02 9718005, факс: 

02 9718007, Електронна поща: propharmacia@abv.bg. представлявано от Георги Веселинов Пасков, 

наричано   по-долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за следното: 

І.     ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

медикаменти,  съгласно приложена Спецификация - неразделна част от настоящия договор.  

ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

2.1. Единичната  цена на стоките по т.1.1  е определена в лева, съгласно приложената Спецификация. 

2.2. Общата стойност на доставката по договора е : 

151 725,00 (сто и петдесет и една хиляди седемстотин двадесет и пет) лева с ДДС, 

126 437,50 (сто двадесет и шест хиляди четиристотин тридесет и седем 0,50) лева без ДДС. 

2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с 

изключение при приложението на нормативните разпоредби. 

2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и 

ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и 

възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение. 

ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1.  Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна 

на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по посочената в т.15  банковата сметка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в 

срок до 60 дни  след съответната доставка и представяне на необходимите документи .  

3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи : 

а/ доставна фактура - оригинал; 

б/ други изисквани документи – при необходимост. 

3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се 

връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изправяне на нередностите. Срокът по т.3.1. за плащане на доставката, 

започва да тече от датата на представянето на документите в изискуемия вид. 

ІV.  СРОК НА  ДОСТАВЯНЕ 

4.1.  Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок  до 24 

часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след 

всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им. 

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 

5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев 

АД гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека, съгласно указанията на възложителя. 

5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 

момента на приемането й на мястото на доставяне със съответната фактура. 

VІ.  ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ 

6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне, 

съгласно същата, отразена на фактурата. 

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава : 

7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени с необходимите документи.  

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

7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от 

настоящия договор. 



  

7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП): 

а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост; 

б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника; 

в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда"; 

г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията. 

д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора. 

е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се 

освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на  3 % 

от стойността на договора без ДДС и възлиза на 

3 765,33 лв./словом : три хиляди седемстотин шестдесет и пет 0,33 / 
Забележка: Гаранцията е изчислена на база стойността на договора без пор.№278(добавен в спецификацията към същия) 

VІІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :       

8.1.  Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид, 

количество и качество на описанието в настоящия договор.  

8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.      

8.3. След изтичане на срока за изпълнение на  договора  да освободи гаранцията за изпълнение на 

договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.  

8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките. 

ІХ.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

9.2.  При приемането на стоките се подписват документите, придружаващи съответната стока.  

Х.   КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

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

стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от 

компетентен орган в страната-производител. 

10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да 

бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя. 

10.2.1. В случай на доставка на  медикаменти с по-кратък от договорения срок на годност, 

изпълнителя заплаща неустойка, както следва: 

от 59.99% до 50% - 5% върху стойността на доставката; 

от 49.99% до 40% - 10% върху стойността на доставката; 

от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката; 

от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката; 

под 20 % - 90% върху стойността на доставката. 

10.2.2. Доставката на медикаменти с по-малък от 40% от обявения от производителя срок на 

годност се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното 

количество, определено от него. 

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и 

приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор. 

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за : 
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /; 

б/ качество / скрити недостатъци /: 

- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1; 

- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.    

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне  

със съответен протокол. 

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен  да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти 

в 15-дневен срок от констатирането им. 

11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока, 

основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага 

копие от фактурата за доставка.  



  

11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.   

11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване 

на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в 

доставката/некомплектни договорени стоки. 

11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната  част от платеното или да 

се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото 

доставяне са за сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на 

рекламациите.  

XII.  ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ 

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, Изпълнителя дължи неустойка в 

размер на 0.7 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 вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка. Сумата на неустойката, 

дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.  

12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ 

от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената 

на стоката в частта на рекламацията.                                                                                      

12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за 

изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с 

30-дневно предизвестие.  

12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54 от ЗОП, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор, без писмено 

предизвестие и без да дължи неустойки. 

 

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ  ОБСТОЯТЕЛСТВА 

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 

последните са причинени в резултат на непреодолима сила.  

13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не 

може да се позовава на непреодолима сила. 

13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие 

от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. 

13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата 

на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено 

другата страна в двуседмичен срок от настъпването на  непреодолимата сила. При неуведомяване се 

дължи обещетение за настъпилите от това вреди. 

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

задължения се спира. 

13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено 

действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични 

средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

ХІV.СПОРОВЕ       

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават 

чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат 

в неразделна част от договора. 

14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този 

договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото 

тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според 

българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК. 

ХV.  СЪОБЩЕНИЯ 

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

са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители. 

15.2. За дата на съобщението се смята: 

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 

- датата на пощенското клеймо на обр.разписка - при изпращане  по пощата; 

- датата на приемането – при изпращане по телефакс 

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



  

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :                                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД                       

гр. Монтана 3400                                            

ул. „Сирма войвода" № 4                               

ТБ: Интернешънъл Асет Банк 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 тридневен срок от 

промяната. 

ХVІ.  ДРУГИ   УСЛОВИЯ 

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

договор на трети лица. 

 

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

законодателство. 

ХVІІ.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ 

17.1. Договорът влиза в сила от 05.10.2019г. и важи до 05.10.2020г. 
17.2. Всяка от страните може да прекрати  договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след 

сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено 

уведомление до отсрещната страна. 

17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в Позитивния 

лекарствен списък след  включването в действие на Електронната система за закупуване на 

лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на 

съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка. 

17.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че се сключи рамково споразумение от 

Централен орган, чрез електронна система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на 

лечебните заведения в Република България. 

17.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок 

повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

17.6. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :  

1. Решение на Изпълнителния директор № Р-26  от 10.09.2019г. и № Р-29 от 02.10.2019г.; 

2. Документи по т.7.4. от настоящия договор. 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра  – по един за всяка от страните и 

се подписа, както следва: 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Заличено обстоятелство  съгласно чл.36а, ал.3                      Заличено обстоятелство  съгласно чл.36а, ал.3 

от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД                                           от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

Изпълнителен директор на        

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

Заличено обстоятелство  съгласно чл.36а, ал.3  

от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

Главен счетоводител 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 №
Код по 

АТС
Генерично наименование на медикамента

Търговско наименование на 

медикамента

Единица 

мярка

Прогнозно 

количеств

о

Цена изчислена 

на база 

референтна 

стойност в лв. с 

ДДС

Единична 

цена в лв. с 

ДДС

Обща стойност 

в лв. с ДДС
Производител

69

Paracetamol fl. 10mg/ml 100ml 

полиетиленова бутилка с 

двупътен инжекционен порт

Paracetamol Braun fl. 10 

mg/ml 100 ml
br. 3 200 1,53 1,48 4 736,00

 B.Braun 

Melsungen

168
Human Prothrombin Complex 

500 IU
Octaplex fl. 500 IU br. 20 356,57 356,57 7 131,40 Octapharma AB

170 Terlipressin amp. 1ml/10mg
Remestyp amp. 0,1 mg/ml 

2 ml
br. 3 000 7,49 7,49 22 470,00 Ferring GmbH

172

Sodium Chloride, Sodium Lactate 

solution, Potassium Chloride, 

Calcium Chloride dihydrate fl 

500ml  пластмасов екофлакон

Hartman Braun  sol.for 

inf. 500 ml
br. 1 200 2,00 2,00 2 400,00

 B.Braun 

Melsungen

177

Sodium chloride; potassium 

chloride; calcium chloridefl 500ml  

пластмасов екофлакон

Ringer  Braun sol.for inf. 

500 ml
br. 5 000 1,68 1,68 8 400,00

 B.Braun 

Melsungen

179

Sodium chloride; potassium 

chloride; calcium chloride fl 1000 

ml пластмасов екофлакон

Ringer  Braun sol.for inf. 

1000 ml
br. 1 000 2,13 2,13 2 130,00

 B.Braun 

Melsungen

188
Sodium chloride 0.9% fl 500ml - 

пластмасов екофлакон

Natrium Chloride  Braun 

sol.for inf. 500 ml
br. 6 000 1,67 1,67 10 020,00

 B.Braun 

Melsungen

190
Sodium chloride 0.9% fl 1000ml- 

пластмасов екофлакон

Natrium Chloride  Braun 

sol.for inf. 500 ml
br. 4 000 2,40 2,40 9 600,00

 B.Braun 

Melsungen

196
Dextrose5% fl 250ml- 

пластмасов екофлакон

Glucose Braun sol.for inf. 

5% 250 ml
br. 800 1,26 1,26 1 008,00

 B.Braun 

Melsungen

198
Dextrose 5% fl 500ml  

пластмасов екофлакон

Glucose Braun sol.for inf. 

5% 500 ml
br. 1 400 1,91 1,91 2 674,00

 B.Braun 

Melsungen

203 Aqua redestillata amp.10ml
Aqua ad injectabilia 

Braun amp. 10 ml
br. 9 200 0,24 0,24 2 208,00

 B.Braun 

Melsungen

236 Somatostatin fl 3mg
Somatostatin Lyomark 

powd.for sol.for inf. 3 mg
br. 450 138,53 138,53 62 338,50

Lyomark Pharma 

GmbH

278 Vancomycin fl 1g Vancomycin Kabi fl. 1 g br. 200 10,51 5,56 1 112,00 Fresenius Kabi

286 Colistimethate sodium 1mil IU Colistin TZF fl. 1 MIU br. 50 7,39 6,65 332,50 Polfa Tarchomin

298

Metronidazole fl 100ml/ 500mg 

полиетиленова бутилка с 

двупътен инжекционен порт

Metrondazole Braun fl. 

500 mg 100 ml
br. 3 500 1,88 1,76 6 160,00

 B.Braun 

Melsungen

303
Anti-D (Rh) human 

immunoglobulin300mg/1ml

Rhesonativ amp. 625 

IU/ml - 2 ml
br. 50 157,97 157,97 7 898,50 Octapharma AB

455 Neomycinum spr 55ml
Neomycinum TZF spray 

55 ml
br. 120 8,46 8,44 1 012,80 Polfa Tarchomin

456
Hydrocortisone+oxytetracyclin

e fl 55
Oxycort spray 55 ml br. 10 9,35 9,33 93,30 Polfa Tarchomin

Обща сума : 

За възложител : 

Изп. Директор

Гл. Счетоводител

Заличено обстоятелство съгласно 

чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с 

чл.2 от ЗЗЛД

Спецификация

към договор № 7  за Доставки на медикаменти, УНП 00468-2019-0007

възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана

изпълнител :   "Про Фармация" ЕООД

За изпълнител :

151 725,00 лв  с ДДС

126 437,50  без ДДС

Заличено обстоятелство съгласно 

чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с 

чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство съгласно 

чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.2 

от ЗЗЛД
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ДОГОВОР № 8 ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ, УНП 00468-2019-0007 

 

Днес, 07.10. 2019 г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 

Решение № Р-26 от 10.09.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана 

за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между: 

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

с адрес: 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  

„Ей енд Ди Фарма България” ЕАД ,  ЕИК: 131107072  

с адрес: гр.София 1271, район  Надежда, Рожен №24, тел.: 02 8103990, факс: 02 8103993, 

irena.kunova@adpharma.com , представлявано от Юлиян Стефанов Христов, наричано по-долу за 

краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за следното: 

 

І.     ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

медикаменти,  съгласно приложена Спецификация - неразделна част от настоящия договор.  

ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

2.1. Единичната  цена на стоките по т.1.1  е определена в лева, съгласно приложената Спецификация. 

2.2. Общата стойност на доставката по договора е : 

53 773,68 (петдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и три 0,68) лева с ДДС, 

44 811,40 (четиридесет и четири хиляди осемстотин и единадесет 0,40) лева без ДДС. 

2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с 

изключение при приложението на нормативните разпоредби. 

2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и 

ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и 

възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение. 

ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1.  Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна 

на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по посочената в т.15  банковата сметка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в 

срок до 60 дни  след съответната доставка и представяне на необходимите документи .  

3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи : 

а/ доставна фактура - оригинал; 

б/ други изисквани документи – при необходимост. 

3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се 

връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изправяне на нередностите. Срокът по т.3.1. за плащане на доставката, 

започва да тече от датата на представянето на документите в изискуемия вид. 

ІV.  СРОК НА  ДОСТАВЯНЕ 

4.1.  Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок  до 24 

часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след 

всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им. 

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 

5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев 

АД гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека, съгласно указанията на възложителя. 

5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 

момента на приемането й на мястото на доставяне със съответната фактура. 

VІ.  ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ 

6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне, 

съгласно същата, отразена на фактурата. 

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава : 

7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени с необходимите документи.  

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

7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от 

настоящия договор. 



  

7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП): 

а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост; 

б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника; 

в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда"; 

г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията. 

д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора. 

е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се 

освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на  3 % 

от стойността на договора без ДДС и възлиза на 

1 344,34 лв./словом : хиляда триста четиридесет и четири 0,34 / 

 

VІІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :       

8.1.  Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид, 

количество и качество на описанието в настоящия договор.  

8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.      

8.3. След изтичане на срока за изпълнение на  договора  да освободи гаранцията за изпълнение на 

договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.  

8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките. 

ІХ.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

9.2.  При приемането на стоките се подписват документите, придружаващи съответната стока.  

Х.   КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

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

стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от 

компетентен орган в страната-производител. 

10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да 

бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя. 

10.2.1. В случай на доставка на  медикаменти с по-кратък от договорения срок на годност, 

изпълнителя заплаща неустойка, както следва: 

от 59.99% до 50% - 5% върху стойността на доставката; 

от 49.99% до 40% - 10% върху стойността на доставката; 

от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката; 

от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката; 

под 20 % - 90% върху стойността на доставката. 

10.2.2. Доставката на медикаменти с по-малък от 40% от обявения от производителя срок на 

годност се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното 

количество, определено от него. 

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и 

приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор. 

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за : 
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /; 

б/ качество / скрити недостатъци /: 

- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1; 

- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.    

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне  

със съответен протокол. 

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен  да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти 

в 15-дневен срок от констатирането им. 

11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока, 

основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага 

копие от фактурата за доставка.  



  

11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.   

11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване 

на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в 

доставката/некомплектни договорени стоки. 

11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната  част от платеното или да 

се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото 

доставяне са за сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на 

рекламациите.  

XII.  ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ 

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, Изпълнителя дължи неустойка в 

размер на 0.7 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 вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка. Сумата на неустойката, 

дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.  

12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ 

от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената 

на стоката в частта на рекламацията.                                                                                      

12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за 

изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с 

30-дневно предизвестие.  

12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54 от ЗОП, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор, без писмено 

предизвестие и без да дължи неустойки. 

 

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ  ОБСТОЯТЕЛСТВА 

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 

последните са причинени в резултат на непреодолима сила.  

13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не 

може да се позовава на непреодолима сила. 

13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие 

от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. 

13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата 

на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено 

другата страна в двуседмичен срок от настъпването на  непреодолимата сила. При неуведомяване се 

дължи обещетение за настъпилите от това вреди. 

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

задължения се спира. 

13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено 

действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични 

средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

ХІV.СПОРОВЕ       

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават 

чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат 

в неразделна част от договора. 

14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този 

договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото 

тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според 

българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК. 

ХV.  СЪОБЩЕНИЯ 

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

са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители. 

15.2. За дата на съобщението се смята: 

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 

- датата на пощенското клеймо на обр.разписка - при изпращане  по пощата; 

- датата на приемането – при изпращане по телефакс 

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



  

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :                                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД                       

гр. Монтана 3400                                            

ул. „Сирма войвода" № 4                               

ТБ: Интернешънъл Асет Банк 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 тридневен срок от 

промяната. 

ХVІ.  ДРУГИ   УСЛОВИЯ 

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

договор на трети лица. 

 

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

законодателство. 

ХVІІ.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ 

17.1. Договорът влиза в сила от 07.10.2019г. и важи до 07.10.2020г. 
17.2. Всяка от страните може да прекрати  договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след 

сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено 

уведомление до отсрещната страна. 

17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в Позитивния 

лекарствен списък след  включването в действие на Електронната система за закупуване на 

лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на 

съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка. 

17.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че се сключи рамково споразумение от 

Централен орган, чрез електронна система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на 

лечебните заведения в Република България. 

17.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок 

повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

17.6. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :  

1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 26  от 10.09.2019г. ; 

2. Документи по т.7.4. от настоящия договор. 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра  – по един за всяка от страните и 

се подписа, както следва: 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Заличено обстоятелство  съгласно чл.36а, ал.3                      Заличено обстоятелство  съгласно чл.36а, ал.3 

от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД                                           от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

Изпълнителен директор на        

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

Заличено обстоятелство  съгласно чл.36а, ал.3  

от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

Главен счетоводител 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 №

Код 

по 

АТС

Генерично наименование на 

медикамента

Търговско наименование на 

медикамента

Единица 

мярка

Прогноз

но 

количест

во

Цена 

изчислена на 

база 

референтна 

стойност в лв. с 

ДДС

Единична 

цена в лв. 

с ДДС

Обща 

стойност в 

лв. с ДДС

Производител

167 Human fibrinogen 

Haemocomplettan P 

powder for solution for 

injection/infusion 1 g

br. 3 713,18 713,16 2 139,48
CSL Behring 

GmbH, Германия

204
Human Albumin fl 

100ml/20%

Alburex 20 Solution for 

infusion 200 g/l 100 ml
br. 460 111,07 102,00 46 920,00

CSL Behring 

GmbH, Германия

354 Paracetamol sup. 80mg
Efferalgan supp. 80 mg x 

10
op. 35 2,14 2,04 71,40

BRISTOL-MYERS 

SQUIBB

355 Paracetamol sup.150mg
Efferalgan supp. 150 mg 

x 10
op. 50 5,19 3,42 171,00

BRISTOL-MYERS 

SQUIBB

356 Paracetamol sup. 300mg
Efferalgan supp. 300 mg 

x 10
op. 30 5,99 4,02 120,60

BRISTOL-MYERS 

SQUIBB

357
Metamizole sodium tabl 

500mg/20br

Algozone tabl. 500 mg x 

20
op. 800 2,24 1,08 864,00

Elantis Farma 

S.R.L. 

363

Acetylsalicylic acid 

0.330 g +Ascorbic acid 

0.200 g eff tabl. /20br

Upsarin C tabl. eff. x 20 ор. 20 6,36 4,68 93,60
BRISTOL-

MYERS SQUIBB

407
Enterol 250mg sache 

/10br

Enterol 250 mg powder 

for oral suspension  x 10
op. 460 9,52 7,26 3 339,60 BIOCODEX

494 Otipax c-ci fl 15ml
Otipax ear drops, 

solution 15 ml
br. 10 6,99 5,40 54,00 BIOCODEX

Обща сума : 

За възложител : 

Изп. Директор

Гл. Счетоводител

Заличено обстоятелство 

съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП във 

връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Спецификация

към договор № 8  за Доставки на медикаменти, УНП 00468-2019-0007

възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана

изпълнител :   "Ей енд Ди Фарма България" ЕАД

За изпълнител :

53 773,68 лв  с ДДС

44 811,40  без ДДС

Заличено обстоятелство 

съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП във 

връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство съгласно 

чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.2 от 

ЗЗЛД

Медикаменти 2019 - Договор № 8 Стр 1 oт 1



  

ДОГОВОР № 9 ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ, УНП 00468-2019-0007 

 

Днес, 07.10. 2019 г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 

Решение № Р-26 от 10.09.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана 

за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между: 

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

с адрес: 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  

„РСР” ЕООД , ЕИК: 121706547  

с адрес: гр.София 1606, ул.„Виктор Григорович” 3, вх.1, партер, ап.1,  тел: 02 8519070, факс: 02 

9515932, Електронна поща: r.ribarov@rsr.bg; r.ribarov@rsr-bg.com, представлявано от Рачо Стефанов 

Рибаров, наричано   по-долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за следното: 

 

І.     ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

медикаменти,  съгласно приложена Спецификация - неразделна част от настоящия договор.  

ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

2.1. Единичната  цена на стоките по т.1.1  е определена в лева, съгласно приложената Спецификация. 

2.2. Общата стойност на доставката по договора е : 

2 204,00 (две хиляди двеста и четири) лева с ДДС, 

1 836,67 (хиляда осемстотин тридесет и шест 0,67) лева без ДДС. 

2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с 

изключение при приложението на нормативните разпоредби. 

2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и 

ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и 

възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение. 

ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1.  Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна 

на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по посочената в т.15  банковата сметка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в 

срок до 60 дни  след съответната доставка и представяне на необходимите документи .  

3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи : 

а/ доставна фактура - оригинал; 

б/ други изисквани документи – при необходимост. 

3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се 

връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изправяне на нередностите. Срокът по т.3.1. за плащане на доставката, 

започва да тече от датата на представянето на документите в изискуемия вид. 

ІV.  СРОК НА  ДОСТАВЯНЕ 

4.1.  Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок  до 24 

часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след 

всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им. 

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 

5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев 

АД гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека, съгласно указанията на възложителя. 

5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 

момента на приемането й на мястото на доставяне със съответната фактура. 

VІ.  ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ 

6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне, 

съгласно същата, отразена на фактурата. 

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава : 

7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени с необходимите документи.  

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

7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от 

настоящия договор. 



  

7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП): 

а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост; 

б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника; 

в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда"; 

г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията. 

д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора. 

е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се 

освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на  3 % 

от стойността на договора без ДДС и възлиза на 

55,10 лв./словом : петдесет и пет 0,10 / 

 

VІІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :       

8.1.  Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид, 

количество и качество на описанието в настоящия договор.  

8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.      

8.3. След изтичане на срока за изпълнение на  договора  да освободи гаранцията за изпълнение на 

договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.  

8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките. 

ІХ.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

9.2.  При приемането на стоките се подписват документите, придружаващи съответната стока.  

Х.   КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

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

стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от 

компетентен орган в страната-производител. 

10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да 

бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя. 

10.2.1. В случай на доставка на  медикаменти с по-кратък от договорения срок на годност, 

изпълнителя заплаща неустойка, както следва: 

от 59.99% до 50% - 5% върху стойността на доставката; 

от 49.99% до 40% - 10% върху стойността на доставката; 

от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката; 

от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката; 

под 20 % - 90% върху стойността на доставката. 

10.2.2. Доставката на медикаменти с по-малък от 40% от обявения от производителя срок на 

годност се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното 

количество, определено от него. 

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и 

приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор. 

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за : 
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /; 

б/ качество / скрити недостатъци /: 

- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1; 

- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.    

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне  

със съответен протокол. 

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен  да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти 

в 15-дневен срок от констатирането им. 

11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока, 

основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага 

копие от фактурата за доставка.  



  

11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.   

11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване 

на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в 

доставката/некомплектни договорени стоки. 

11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната  част от платеното или да 

се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото 

доставяне са за сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на 

рекламациите.  

XII.  ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ 

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, Изпълнителя дължи неустойка в 

размер на 0.7 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 вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка. Сумата на неустойката, 

дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.  

12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ 

от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената 

на стоката в частта на рекламацията.                                                                                      

12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за 

изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с 

30-дневно предизвестие.  

12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54 от ЗОП, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор, без писмено 

предизвестие и без да дължи неустойки. 

 

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ  ОБСТОЯТЕЛСТВА 

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 

последните са причинени в резултат на непреодолима сила.  

13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не 

може да се позовава на непреодолима сила. 

13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие 

от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. 

13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата 

на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено 

другата страна в двуседмичен срок от настъпването на  непреодолимата сила. При неуведомяване се 

дължи обещетение за настъпилите от това вреди. 

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

задължения се спира. 

13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено 

действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични 

средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

ХІV.СПОРОВЕ       

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават 

чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат 

в неразделна част от договора. 

14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този 

договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото 

тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според 

българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК. 

ХV.  СЪОБЩЕНИЯ 

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

са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители. 

15.2. За дата на съобщението се смята: 

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 

- датата на пощенското клеймо на обр.разписка - при изпращане  по пощата; 

- датата на приемането – при изпращане по телефакс 

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



  

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :                                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД                       

гр. Монтана 3400                                            

ул. „Сирма войвода" № 4                               

ТБ: Интернешънъл Асет Банк 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 тридневен срок от 

промяната. 

ХVІ.  ДРУГИ   УСЛОВИЯ 

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

договор на трети лица. 

 

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

законодателство. 

ХVІІ.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ 

17.1. Договорът влиза в сила от 07.10.2019г. и важи до 07.10.2020г. 
17.2. Всяка от страните може да прекрати  договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след 

сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено 

уведомление до отсрещната страна. 

17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в Позитивния 

лекарствен списък след  включването в действие на Електронната система за закупуване на 

лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на 

съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка. 

17.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че се сключи рамково споразумение от 

Централен орган, чрез електронна система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на 

лечебните заведения в Република България. 

17.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок 

повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

17.6. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :  

1. Решение на Изпълнителния директор № Р - 26  от 10.09.2019г. ; 

2. Документи по т.7.4. от настоящия договор. 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра  – по един за всяка от страните и 

се подписа, както следва: 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Заличено обстоятелство  съгласно чл.36а, ал.3                      Заличено обстоятелство  съгласно чл.36а, ал.3 

от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД                                           от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

Изпълнителен директор на        

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

Заличено обстоятелство  съгласно чл.36а, ал.3  

от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

Главен счетоводител 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 №

Код 

по 

АТС

Генерично наименование на медикамента

Търговско 

наименование на 

медикамента

Единица 

мярка

Прогнозн

о 

количеств

о

Цена изчислена 

на база 

референтна 

стойност в лв. с 

ДДС

Единична 

цена в лв. 

с ДДС

Обща 

стойност в 

лв. с ДДС

Производител

504

Адаптирани  млека за деца  до 

1800гр.-Мляко за недоносени деца с 

много ниско тегло при раждане или 

с ниско тегло при раждане. За 

недоносени с тегло до 1800гр. С 

частично хидролизиран протеин

Nestlé Pre NAN 

Stage 1 / 90 мл.       
br. 100

не е в такъв 

режим
3,60 360,00

Nestlé 

Германия

506

Адаптирани детски млека за 

новородени доносени деца с 

частично хидролизиран суроватъчен 

протеин и пробиотична култура

Nestlé NAN Opti 

Pro H.A. / 400 г.      
br. 100

не е в такъв 

режим
12,00 1 200,00

Nestlé 

Германия

507

Адаптирани детски млека за 

новородени доносени деца 0-6 

месеца с пробиотична култура и 

олигозахариди от майчината кърма

Nestlé NAN Opti 

Pro 1 с HMO 

/400 г. 

br. 20
не е в такъв 

режим
9,20 184,00

Nestlé 

Холандия

508

Адаптирани детски млека за 

новородени доносени деца за леки 

храносмилателни проблеми,колики и 

запек  с пробиотична култура

Nestlé NAN 

Comfortis 1 / 

800 г.     

br. 20
не е в такъв 

режим
18,00 360,00

Nestlé 

Франция

512
Безлактозно мляко с нуклеотиди за 

доносени деца

Nestlé NAN  

Безлактозна 

формула / 400 г.  

br. 10
не е в такъв 

режим
10,00 100,00

Nestlé 

Холандия

Обща сума : 

За възложител : 

Изп. Директор

Гл. Счетоводител

Заличено обстоятелство съгласно 

чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с 

чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство съгласно 

чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с 

чл.2 от ЗЗЛД

Спецификация

към договор № 9  за Доставки на медикаменти, УНП 00468-2019-0007

възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана

изпълнител :   "РСР" ЕООД

За изпълнител :

2 204,00 лв  с ДДС

1 836,67  без ДДС

Заличено обстоятелство 

съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Медикаменти 2019 - Договор № 9 Стр 1 oт 1



  

ДОГОВОР № 10 ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ, УНП 00468-2019-0007 

 

Днес, 07.10. 2019 г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 

Решение № Р-26 от 10.09.2019г., № Р-27 от 24.09.2019г. и № Р-29 от 02.10.2019г. на Изпълнителния 

директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана за извършено класиране и определяне на 

изпълнител, се сключи настоящия договор между: 

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

с адрес: 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  

„Софарма Трейдинг” АД ,  ЕИК: 103267194  

с адрес: гр.София 1756, ул. „Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет.12, тел.: 8 133 

660, факс: 8 133 666, Електронна поща: office@sopharmatrading.bg, представлявано от Димитър 

Георгиев Димитров, наричано   по-долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за следното : 

І.     ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

медикаменти,  съгласно приложена Спецификация - неразделна част от настоящия договор.  

ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

2.1. Единичната  цена на стоките по т.1.1  е определена в лева, съгласно приложената Спецификация. 

2.2. Общата стойност на доставката по договора е : 

181 366,30 (сто осемдесет и една хиляди триста шестдесет и шест 0,30) лева с ДДС, 

151 138,58 (сто петдесет и една хиляди сто тридесет и осем 0,58) лева без ДДС. 

2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с 

изключение при приложението на нормативните разпоредби. 

2.4. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и 

ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и 

възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение. 

ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1.  Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна 

на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по посочената в т.15  банковата сметка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в 

срок до 60 дни  след съответната доставка и представяне на необходимите документи .  

3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи : 

а/ доставна фактура - оригинал; 

б/ други изисквани документи – при необходимост. 

3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се 

връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изправяне на нередностите. Срокът по т.3.1. за плащане на доставката, 

започва да тече от датата на представянето на документите в изискуемия вид. 

ІV.  СРОК НА  ДОСТАВЯНЕ 

4.1.  Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок  до 24 

часа след всяка обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след 

всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им. 

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 

5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев 

АД гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” №4 - болнична аптека, съгласно указанията на възложителя. 

5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 

момента на приемането й на мястото на доставяне със съответната фактура. 

VІ.  ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ 

6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне, 

съгласно същата, отразена на фактурата. 

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава : 

7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени с необходимите документи.  

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

7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от 

настоящия договор. 



  

7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП): 

а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост; 

б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника; 

в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда"; 

г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията. 

д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора. 

е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се 

освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на  3 % 

от стойността на договора без ДДС и възлиза на 

4 534,16 лв./словом : четири хиляди петстотин тридесет и четири 0,16 / 

 

VІІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :       

8.1.  Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстващи по вид, 

количество и качество на описанието в настоящия договор.  

8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.      

8.3. След изтичане на срока за изпълнение на  договора  да освободи гаранцията за изпълнение на 

договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.  

8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките. 

ІХ.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

9.2.  При приемането на стоките се подписват документите, придружаващи съответната стока.  

Х.   КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

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

стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от 

компетентен орган в страната-производител. 

10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да 

бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя. 

10.2.1. В случай на доставка на  медикаменти с по-кратък от договорения срок на годност, 

изпълнителя заплаща неустойка, както следва: 

от 59.99% до 50% - 5% върху стойността на доставката; 

от 49.99% до 40% - 10% върху стойността на доставката; 

от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката; 

от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката; 

под 20 % - 90% върху стойността на доставката. 

10.2.2. Доставката на медикаменти с по-малък от 40% от обявения от производителя срок на 

годност се извършва само с мотивирано решение на възложителя за конкретното 

количество, определено от него. 

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и 

приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор. 

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за : 
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /; 

б/ качество / скрити недостатъци /: 

- при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1; 

- при констатиране на дефекти при употреба на стоката.    

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне  

със съответен протокол. 

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен  да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти 

в 15-дневен срок от констатирането им. 

11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока, 

основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага 

копие от фактурата за доставка.  



  

11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.   

11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от получаване 

на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в 

доставката/некомплектни договорени стоки. 

11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната  част от платеното или да 

се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото 

доставяне са за сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на 

рекламациите.  

XII.  ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ 

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, Изпълнителя дължи неустойка в 

размер на 0.7 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 вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка. Сумата на неустойката, 

дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.  

12.2. Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ 

от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената 

на стоката в частта на рекламацията.                                                                                      

12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за 

изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с 

30-дневно предизвестие.  

12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54 от ЗОП, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор, без писмено 

предизвестие и без да дължи неустойки. 

 

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ  ОБСТОЯТЕЛСТВА 

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 

последните са причинени в резултат на непреодолима сила.  

13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не 

може да се позовава на непреодолима сила. 

13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие 

от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. 

13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата 

на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено 

другата страна в двуседмичен срок от настъпването на  непреодолимата сила. При неуведомяване се 

дължи обещетение за настъпилите от това вреди. 

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

задължения се спира. 

13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено 

действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични 

средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

ХІV.СПОРОВЕ       

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават 

чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат 

в неразделна част от договора. 

14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този 

договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото 

тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според 

българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК. 

ХV.  СЪОБЩЕНИЯ 

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

са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители. 

15.2. За дата на съобщението се смята: 

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 

- датата на пощенското клеймо на обр.разписка - при изпращане  по пощата; 

- датата на приемането – при изпращане по телефакс 

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



  

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :                                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД                       

гр. Монтана 3400                                            

ул. „Сирма войвода" № 4                               

ТБ: Интернешънъл Асет Банк 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 тридневен срок от 

промяната. 

ХVІ.  ДРУГИ   УСЛОВИЯ 

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

договор на трети лица. 

 

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

законодателство. 

ХVІІ.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ 

17.1. Договорът влиза в сила от 07.10.2019г. и важи до 07.10.2020г. 
17.2. Всяка от страните може да прекрати  договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след 

сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което отправя писмено 

уведомление до отсрещната страна. 

17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за лекарствени продукти включени в Позитивния 

лекарствен списък след  включването в действие на Електронната система за закупуване на 

лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България и сключване на 

съответните договори, свързани с централизираното възлагане на обществена поръчка. 

17.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че се сключи рамково споразумение от 

Централен орган, чрез електронна система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на 

лечебните заведения в Република България. 

17.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок 

повече от 3 (три) заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

17.6. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :  

1. Решение на Изпълнителния директор № Р-26  от 10.09.2019г., № Р-27 от 24.09.2019г. и № Р-29 

от 02.10.2019г.; 

2. Документи по т.7.4. от настоящия договор. 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра  – по един за всяка от страните и 

се подписа, както следва: 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Заличено обстоятелство  съгласно чл.36а, ал.3                      Заличено обстоятелство  съгласно чл.36а, ал.3 

от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД                                           от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

Изпълнителен директор на        

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

Заличено обстоятелство  съгласно чл.36а, ал.3  

от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

Главен счетоводител 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 
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1
Chlorpromazine amp. 

2mg/50ml

ХЛОРПРОМАЗИН 

амп. 25мг/мл 2мл х 10
br. 120 8,03 0,80 96,00 Софарма АД

2
Haloperidol 

amp.1ml./5mg

ХАЛОПЕРИДОЛ амп. 

5мг/1мл х 10
br. 320 9,79 0,97 310,40 Софарма АД

4
Flupentixol 

tabl.0.5mg/100br.
ДЕАНКСИТ тб. х 100 op. 4 14,00 56,00

H. Lundbeck  

A/S

5
Zuclopenthixol amp. 

50mg/1ml

КЛОПИКСОЛ-

АКЮФЕЙЗ 

амп.50мг/мл1мл х 5

br. 185 17,10 3,42 632,70
H. Lundbeck  

A/S

6
Zuclopenthixol 

tabl.10mg/100br.

КЛОПИКСОЛ тб. 10мг 
x 100

op. 5 14,40 13,90 69,50
H. Lundbeck  

A/S

15
Diazepam 

amp.2ml/10mg.

ДИАЗЕПАМ амп. 

10мг/2мл х 10
br. 2 300 8,02 0,80 1 840,00 Софарма АД

17
Citalopram 

tabl.20mg/30br.

ОРОПРАМ тб. 20мг x 

30
op. 5 12,20 61,00

Балканфарма - 
Дупница АД; 

Meda 

Manifacturing 

GmbH; Actavis 

hf.

23
Piracetam tabl. 

800mg./20br

ПИРАМЕМ тб. 800мг x 

20
op. 10 1,94 1,90 19,00

Балканфарма- 
Дупница АД

25
Phenobarbital 

amp.200mg/2ml

ФЕНОБАРБИТАЛ Na 

амп. 200мг/2мл х 10
br. 280 12,95 1,29 361,20 Софарма АД

31

Valproic acid and 

derivatives 

amp.4ml/400mg

ДЕПАКИН амп. 

400мг/4мл x 4
br. 10 27,34 6,78 67,80

Sanofi-Aventis 

S.P.A.

35
Amantadine infusion 

200mg/500ml

ПК-МЕРЦ инфуз. р-р х 

500мл
br 10 31,42 28,65 286,50

Merz Pharma 

GmbH  & Co. 

KGaA

36 Biperiden tabl.2mg/50br.
МЕНДИЛЕКС тб. 2мг 
x 50

op. 10 6,74 6,40 64,00
Alkaloid-INT 

d.o.o. 

37
Morphine hydrochloride 

amp.20mg/1ml

МОРФИН амп. 

20мг/мл 1мл x 10
br. 220 14,48 1,44 316,80 Софарма АД

42
Pethidine amp 

100mg/2ml

ЛИДОЛ амп. 50мг/мл 

2мл х 10
br. 1 000 16,80 1,68 1 680,00 Софарма АД

43
Tramadol Hydrochloride 

amp 100mg/2ml

ТРАМАЛГИН амп. 

50мг/мл 2мл х 10
br. 20 9,76 0,82 16,40 Софарма АД

59
Galantamine amp 

1ml/10mg

НИВАЛИН амп. 1% 

1мл х 10
br. 1 800 29,21 2,92 5 256,00 Софарма АД

60
Epinephrine amp 

1ml/0.1%

АДРЕНАЛИН амп. 

1мг/1мл х 10
br. 750 12,10 1,21 907,50 Софарма АД

66
Chlorpyramine amp 

2ml/20mg

АЛЕРГОЗАН амп. 

20мг/2мл х 10
br. 750 13,68 1,36 1 020,00 Софарма АД

67
Promethazine amp 

50mg/2ml

АНТИАЛЕРЗИН амп. 

50мг/2мл х 10
br. 950 10,48 1,04 988,00 Софарма АД

78 Digoxin amp 2ml/0.5mg
ДИГОКСИН амп. 

0.25мг/мл 2мл х 10
br. 550 10,48 1,04 572,00 Софарма АД

85 Verapamil amp.2ml/5mg
ИЗОКОР амп. 5мг/2мл 

х 10
br. 20 8,44 0,84 16,80 Софарма АД

Спецификация

към договор № 10  за Доставки на медикаменти, УНП 00468-2019-0007

възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев " АД - гр.Монтана

изпълнител :   "Софарма Трейдинг" АД
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99
Clonidine amp 

1ml/0.15mg

ХЛОФАЗОЛИН амп. 

0.15мг/мл 1мл х 10
br. 3 500 9,53 0,95 3 325,00 Софарма АД

100
Clonidine tabl 

0.15mg/50br.

ХЛОФАЗОЛИН тб. 

0.15мг x 50
op. 35 1,48 1,48 51,80 Софарма АД

107
Pentoxifylline amp 

5ml/100mg

ПЕНТОФИЛИН амп. 

100мг/5мл х 10
br. 1 650 7,08 0,70 1 155,00 Софарма АД

108
Papaverine amp 

1ml/20mg

ПАПАВЕРИН амп. 

20мг/1мл х 10
br. 7 700 6,54 0,65 5 005,00 Софарма АД

109
Papaverine tabl 

50mg/40br. 

ПАПАВЕРИН ХИДР. 

тб. 50мг x 40 - Дупница
op. 10 2,78 2,77 27,70

Балканфарма 
Разград АД; 

Балканфарма-
Дупница АД

123
Aminophylline amp. 

10ml/240mg

СОФАФИЛИН амп. 

240мг/10мл x 50
br. 600 123,55 2,47 1 482,00 Софарма АД

127
Bromhexine amp 

2ml/4mg

БРОМХЕКСИН амп. 

4мг/2мл х 10
br. 2 350 13,98 1,39 3 266,50 Софарма АД

137
Ursodeoxycholic caps 

250mg/100br.

УРСОФАЛК капс. 
250мг x 100 

op. 5 44,94 43,95 219,75

Klocke Pharma 

Service GmbH ; 

Losan Pharma 

GmbH

138
Silymarin caps 

90mg/30br.

КАРСИЛ капс. 90мг x 

30 - Софарма
op. 75 7,32 7,30 547,50 Софарма АД

139 Thioctic acid fl. 50ml

ТИОГАМА ТУРБО-

СЕТ фл. 600мг 50мл х 

5

br 1 050 43,33 8,66 9 093,00
Solupharm 

GmbH& Co

141 Ademetionine tabl 500mg
ТРАНСМЕТИЛ тб. 

500мг x 10
op. 10 22,74 21,84 218,40

AbbVie S.r.l.; 

Hospira S.p.A

143
L-Ornithine + L-

Aspartate sache 3g/30br

ХЕПА МЕРЦ пакетче 
3гр x 30 

op. 5 51,62 50,65 253,25
Merz Pharma 

GmbH  & Co. 

KGaA

144
L-Ornithine + L-

Aspartate amp 10ml/5mg

ХЕПА МЕРЦ амп. 5гр 

10мл х 10
br. 310 88,97 8,50 2 635,00

Merz Pharma 

GmbH  & Co. 

KGaA

145 Atropine amp. 1mg/1ml

АТРОПИН 

СУЛФУРИК амп. 

1мг/1мл х 10

br. 1 100 9,38 0,93 1 023,00 Софарма АД

154
Cyanocobalamin amp 

1000mg

ВИТАМИН В 12 амп. 

1000мкг/1мл х 10
br. 420 14,83 1,48 621,60 Софарма АД

181
Sodium chloride+glucose 

0.9% fl 500ml- банки 

ГЛЮК.5%+НАТР.ХЛО
Р.0.9%ИНФ.Р-

Рx500МЛ ПЛ.Б
br. 1 600 1,36 1,18 1 888,00

Биофарм 

Инженеринг АД

187
Sodium chloride 0.9% fl 

500ml - пластмасови банки

НАТР.ХЛОРИД инф.р-

р 0.9% х500мл 

пл.банка
br. 6 000 33,31 1,03 6 180,00

Биофарм 

Инженеринг АД

199 Dextrose 10%  / 10c amp.
ГЛЮКОЗА амп. 10% 

10мл x 50
br. 200 37,08 0,74 148,00 Софарма АД

202 Dextrose 40% amp 10ml
ГЛЮКОЗА амп. 40% 

10мл x 50
br. 3 200 39,68 0,79 2 528,00 Софарма АД

230
Metformin tabl 

850mg/30br.

МЕТФОДИАБ тб 

850мг х 30
op. 20 1,58 1,45 29,00

Балканфарма- 
Дупница АД

237
Methylprednisolone amp 

6.31mg

МЕТИЛПРЕДНИЗОЛО
Н амп. 6.31мг +р-р 

1млх10

br. 4 350 20,35 2,03 8 830,50 Софарма АД

238
Methylprednisolone 

amp15.78mg

МЕТИЛПРЕДНИЗОЛО
Н амп. 15.78мг+р-р 

1млх10

br. 16 300 26,08 2,60 42 380,00 Софарма АД
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239
Methylprdnisolone amp 

40mg

МЕТИЛПРЕДНИЗОЛО
Н амп. 40мг+ р-р 1мл х 

10

br. 7 700 39,06 3,90 30 030,00 Софарма АД

241
Methylprednisolone amp 

125mg

МЕТИЛПРЕДНИЗОЛО
Н амп. 125мг+р-р 2мл 

x 5

br. 500 38,69 7,73 3 865,00 Софарма АД

242
Methylprednisolone amp 

250mg

МЕТИЛПРЕДНИЗОЛО
Н амп. 250мг + р-р 5мл 

х5

br. 190 69,26 13,84 2 629,60 Софарма АД

246
Pyridoxine amp 

2ml/100mg

ВИТАМИН В 6 амп. 

100мг/2мл х 10
br. 1 600 12,52 1,25 2 000,00 Софарма АД

247 Thiamine amp 2ml/80mg
ВИТАМИН В 1 амп. 

80мг/2мл х 10
br. 1 700 12,52 1,25 2 125,00 Софарма АД

248
Amoxicillin+clavulanic 

acid fl 1200mg

АМОКСИКЛАВ фл. 

1.2гр х 5
br. 650 21,73 4,24 2 756,00

Lek 

Pharmaceuticals 

d.d.; Sandoz 

GmbH

276
Clindamycin tabl 

300mg/16br

КЛИНДАМИЦИН АБР 

тв капс 300мг х 16
op. 50 6,55 6,36 318,00

АНТИБИОТИК 

РАЗГРАД АД

288
Colistimethate sodium 

1mil IU за инхалации
КОЛИСТИН фл. 1 000 

000 x 20
br. 20 147,84 6,47 129,40

Tarchomin 

Pharmaceutical 

Works 'Polfa' 

S.A. 

291
Ampicillinum sodium fl. 

1g

АМПИЦИЛИН TZF 

фл.1гр x1
br. 200 2,74 548,00

Tarchomin 

Pharmaceutical 

Works 'Polfa' 

S.A. 

292
Benzylpenicillinum 

kalicum fl.1000000

ПЕНИЦИЛИН крист 
TZF фл. 1000000 IU

br. 200 2,88 576,00

Tarchomin 

Pharmaceutical 

Works 'Polfa' 

S.A. 

293
Benzylpenicillinum 

kalicum fl.5000000

ПЕНИЦИЛИН  TZF 

фл. 5000000 IU
br. 50 6,18 309,00

Tarchomin 

Pharmaceutical 

Works 'Polfa' 

S.A. 

294 Fluconazole fl 100ml
ДИФЛАЗОН фл. 

2мг/мл 100мл
br. 250 17,90 17,20 4 300,00 KRKA, d.d.

297
Metronidazole fl 

100ml/500mg флакон

МЕТРОНИДАЗОЛ 

инф.р-р х100мл - 

БИОФАРМ
br. 3 500 1,88 1,08 3 780,00

Биофарм 

Инженеринг АД

299
Povidone-iodine  r-r 

100ml/10%

ЙОДАДЕРМ р-р 10% 

100мл - ВТ
br. 700 2,34 1 638,00

ВЕТА ФАРМА 

АД

300
Povidone-iodine  r-r 

1000ml/10%

ЙОДАДЕРМ 10% 

разтвор 1000мл - ВТ
br. 200 10,72 2 144,00

ВЕТА ФАРМА 

АД

304
Tuberculin 5IU/0,1ml -

2ml

ТУБЕРКУЛИН ППД 

фл. 5ТU/0.1мл 1мл х 10
br. 50 7,89 394,50

БУЛ БИО – 

НЦЗПБ ЕООД

305  Hepatitis B vaccine

ЕНЖЕРИКС Б 

амп.х1дози -за 
възрастни 

br. 20 21,24 21,05 421,00
GlaxoSmithKline 

Biologicals s.a., 

310 Tobramycin3 mg/g - 3,5 g
ТОБРЕКС унгв. очен 

3.5гр 
br. 40 3,15 126,00

S.A Alcon 

Couvreur 

N.V./Alcon Cusi 

S.A.

322
Naloxone amp. 

0.4mg/1ml

НАЛОКСОН амп. 0.4 

мг/мл 1мл х 10
br. 15 10,27 0,98 14,70

Warsaw 

Pharmaceutical 

Works Polfa SA
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329
Sodium bromide 

amp.5ml/500mg

НАТРИУМ 

БРОМАТУМ амп. 

500мг/5мл х 10

br. 5 200 1,25 6 500,00 Софарма АД

330
Menthyl valerate 

tabl.60mg/20br.

ВАЛИДОЛ тб. 60мг x 

20 - Фармак
op 300 2,15 645,00

БИК ФАРМА 

ООД

337

Buprenorphine 

transdermal patch 

35mcg/h

БУПРЕНОРФИН АК 

трансд.пласт 35мкг/чх5-
op 20 25,27 22,25 445,00

Actavis Group 

Ptc. Ehf.

338

Buprenorphine 

transdermal patch 

52.5mcg/h

БУПРЕНОРФИН АК 

52.5мкг/ч транс 
пластx5

op 20 37,90 33,84 676,80
Actavis Group 

Ptc. Ehf.

353 Paracetamol sir. 125ml
ПАРАЦЕТАМОЛ сир. 

120мг/мл 125мл
br. 20 3,75 75,00 Софарма АД

358
Metamizole sodium fl. 

oral sol. 500mg/ml -20ml

АНАЛГИН ЗА ДЕЦА 

капки 500мг/мл 20мл
br 185 4,80 888,00 Софарма АД

366
Propafenone 

amp.20ml/70mg

РИТМОКАРД амп. 

3.5мг/мл 10мл х 50
br. 150 1,62 243,00 Софарма АД

374 Ephedrine amp.50mg/1ml
ЕФЕДРИН ХИДРОХЛ. 

амп. 5% 1мл х 10
br 260 0,86 223,60 Софарма АД

393
Silymarin  tabl. 22,5mg 

/80br

КАРСИЛ др. 22,5 мг x 

80 - Софарма
op. 15 6,14 92,10 Софарма АД

395
Hyoscine butylbromide 

tabl 10mg/20br.

БУСКОЛИЗИН др. 

10мг x 20 - Софарма
op. 35 5,70 199,50 Софарма АД

396
Drotaverine tabl 

40mg/20br

ДРО СПАЗ тб. 40мг х 

20
op. 60 2,65 159,00

АДИФАРМ 

ЕАД

397 Spasmalgon tabl /20mg
СПАЗМАЛГОН тб. х 

10
op. 90 3,64 327,60

Балканфарма- 
Дупница АД

400 Bisacodil sup 10mg/6br.
БИЗАКОДИЛ супоз. 
10мг x 6

op. 80 5,40 432,00 Софарма АД

401
Carbo activatus 

tabl./20br.

АКТИВЕН ВЪГЛЕН 

тб. 250мг х 20- Екосорб
op. 100 2,95 295,00 ЕКОСОРБ

406 Loperamide caps 2mg
ДИАРОСТАД капс. 
2мг х 10

op. 400 3,65 1 460,00
Stada 

Arzneimittel AG

408 Rehydrin sache
РЕХИДРАТО БИМБИ 

сашета 6.5гр х 10
op. 10 18,80 188,00

PLANTAPOL 

S.L.

409
Progesterone tabl. 

100mg/30br

УТРОГЕСТАН капс. 
100мг x 30

op 20 12,70 254,00
Innothera 

Chlouzy 

415
Dipyridamole tabl. 

25mg/60br.

АНТИСТЕНОКАРДИН 

тб. 25мг x 60
op. 100 2,96 296,00 Софарма АД

421
Vitamin B complex amp 

2ml

ВИТАМИН В 

КОМПЛЕКС амп. 2мл 

х 10

br. 60 1,41 84,60 Софарма АД

443
Vipera venom antitoxin 

amp 1d/100ui

ПРОТИВОЗМИЙСКИ 

СЕРУМ амп. 100IU
br. 10 68,60 686,00

БУЛ БИО – 

НЦЗПБ ЕООД

446 Deflamol ungv tuba
ДЕФЛАМОЛ унгв. х 

18гр
br. 250 3,95 987,50 Софарма АД

467
Levofloxacin 5mg/ml fl. 

colyr

ЛЕВОФЛОКСАН 

колир 5мг/мл 5мл
br. 140 7,80 1 092,00

Балканфарма - 
Разград АД 

468 Aciclovir 4.5g/3%
ЗОВИРАКС унгв. очен 

х 4.5гр
br. 10 10,10 101,00

Glaxo Operations 

UK Ltd., T/A 

Glaxo Wellcome 

Operations
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470
Diclofenac fl. 5ml 0.1% 

colir

ДИКЛОАБАК очни 

капки 1мг/мл 10мл
br. 10 8,28 82,80 Excelvision SAS

472
Proxymetacaine col fl 

15ml/0.5%

АЛКАИН капки за очи 

0.5% 15мл
br. 110 8,05 885,50

'Alcon Cusi, 

S.A.; S.A. Alcon 

Couvreur NV

488

Chloramphenicol+ 

Dexamethasone 

5mg+1mg/ml

ДЕКСАМФЕНИКОЛ 

КОЛИР 5 МГ/ МЛ 

+1МГ/МЛ 5МЛ
br. 10 3,95 39,50

'АНТИБИОТИК 

РАЗГРАД АД

493 Furotalgin c-ci fl 5ml
ФУРОТАЛГИН капки 

х 5мл - за уши
br. 20 3,06 61,20 Софарма АД

495
Xylomethazoline fl 

10ml/0.5%

КСИЛОМЕТАЗОЛИН 

капки за нос 0.05% 

10мл
br. 20 1,34 26,80

Pharmaceutical 

Works 

Polpharma S.A. 

496
Xylomethazoline fl 

10ml/1%

КСИЛОМЕТАЗОЛИН 

капки за нос 0.1% 10мл
br. 100 2,70 270,00

Pharmaceutical 

Works 

Polpharma S.A. 

Обща сума : 

За възложител : 

Изп. Директор

Гл. Счетоводител

Заличено обстоятелство 

съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП във 

връзка с чл.2 от ЗЗЛД

За изпълнител :

181 366,30 лв  с ДДС

151 138,58  без ДДС

Заличено обстоятелство 

съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП във 

връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство съгласно 

чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с 

чл.2 от ЗЗЛД
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