
Д О Г О В О Р № 1 
ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

„Доставки на перилни и почистващи препарати и санитарни материали” 

 
Днес, 21.12.2015 г. в гр. Монтана на основание чл.101е от ЗОП , във връзка с публична покана 

№ 9047679 , 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  

„Кукуда Груп” ООД ЕИК: 200171708 
с адрес: гр.София 1345, община Илинден, жк „Захарна фабрика”63, вх.В, ет.6, ап.54, тел.: 02 9454464, 
0700 155 08,  факс: 02 8472204, представлявано от Петър Георгиев Кименов и Веселин Александров 
Пецанов (Петър Кименов - самостоятелно, Веселин Пецанов - заедно с Петър Кименов) наричано   по - 
долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за следното : 
 

ІІ..          ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА  
1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
перилни и почистващи препарати и санитарни материали, съгласно приложена прогнозно-
количествена спецификация - неразделна част от настоящия договор. 

ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 
2.1. Цената на стоките по т.1.1  е определена в лева, съгласно приложената спецификация. 
2.2. Общата прогнозна стойност на доставката по договора е 14 823.20 (четиринадесет хиляди 
осемстотин двадесет и три 0.20) лева  без включено ДДС. 
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с 
изключение при приложението на чл.43, ал.2 от ЗОП. 
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.13.3  банковата с/ка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в срок до 
60 дни след доставката и представяне на следните документи:  

а/доставна фактура - оригинал; 
б/ приемателно-предавателен протокол; 
в/ партиден сертификат за качество. 

3.2.В случай, че посочените в т.3.1. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се 
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол 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 48 
(четиридесет и осем) часа - съгласно офертата /не повече от 48 часа/, след писмена 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 – складовете на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ -  МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана . 
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол. 

VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава : 
6.1. Да доставя стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.  
6.2. Да предава стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне. 
6.3. След доставяне на стоките да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в чл. 3.1. от 
настоящия договор. 

VІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
7.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :       
7.1.  Да приема стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстваща по вид, 
количество и качество на описанието в настоящия договор.  



7.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.      
7.3. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с 
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол. 

VІІІ.   КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 
8.1.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. 
8.2. Към датата на доставката гаранционния срок на стоките, предмет на настоящия договор, следва да 
бъде не по-малък от 50 % от срока на годност. 
8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и 
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор. 

ІХ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 
9.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за : 
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация /явни недост. /; 
б/ качество / скрити недостатъци /: -при доставяне на стока не от договорения вид; 
                                                            -при констатиране на дефекти при употреба на стоката. 
9.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне  
със съответен протокол. 
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен  да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти в 
15-дневен срок от констатирането им. 
9.4. 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 сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.  
9.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.   
9.6. 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. 
9.7. 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. 
9.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите. 

X.  ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ 
10.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи 
неустойка в размер на законовата лихва върху стойността на неизпълненото в договорените срокове 
задължение, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят 
договорената неустойка.  
10.2 Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел Х от 
настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената на 
стоката в частта на рекламацията.                                                                                      
10.3. 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.  
10.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл. 47 от ЗОП, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор, без писмено предизвестие 
и без да дължи неустойки. 

ХІ. ФОРСМАЖОРНИ  ОБСТОЯТЕЛСТВА 
11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.  
11.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не 
може да се позовава на непреодолима сила. 
11.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие 
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. 
11.4. 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. 
11.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни 
задължения се спира. 



11.6. 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. 

ХІІ.СПОРОВЕ 
12.1.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. 
12.2. 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. 

ХІІІ.  СЪОБЩЕНИЯ 
13.1.  Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако 
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители . 
13.2. 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. 

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

ЗЗАА    ВВЪЪЗЗЛЛООЖЖИИТТЕЕЛЛЯЯ  ::                                                                                                ЗЗАА  ИИЗЗППЪЪЛЛННИИТТЕЕЛЛЯЯ::  

МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” - АД                                      
гр. Монтана 3400  ул.„Сирма войвода" № 4  
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 
BIC код на банката :  IABGBGSF 
http://mbalmontana.com     
E-mail: mbalmont@net-surf.net 

13.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от 
промяната.                   

ХІV.  ДРУГИ   УСЛОВИЯ 
14.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този 
договор на трети лица. 
14.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 
законодателство.             

 ХV.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ 
15.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и важи до 21.12.2016 
година. 
15.2. 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. 
15.3. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са неразделна 
негова част: 

- Документи, съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП. 
- Гаранция за изпълнение – 3 % от стойността на договора, без включено ДДС, в размер на 

444.70 / четиристотин четиридесет и четири 0.70 / лева. 
 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра  – по един за всяка от страните и 
се подписа, както следва: 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                             ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

…………П………                                                  …………П………… 

Д-Р Т. ТОДОРОВ 
ИЗП.ДИРЕКТОР 

 

…………П……….. 

ПЛ.ГЕОРГИЕВА 
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 

 



№  

по  

ред

Наименование Мярка

Прогнозно 

количество

за 12 
Изисквания

Предложена разфасовка, производител, 

описание на предложението

Единична 

цена без 

ДДС

Обща  сума 

без ДДС

1 Прах за пране бр. 1 200

Опаковки  по 0.400 гр.; да е 

универсален за ръчно пране; леко 

и приятно ароматизиран

Елви/Булеко 2000. Опаковки  по 0.400 

гр.; универсален за ръчно пране; леко 

и приятно ароматизиран

0.65 780.00

3
Препарат  за  

съдове, веро
бр. 1 300

Разфасовка  от  0.5 л. Да не 

алергизира и да не изсушава 

кожата.

Елви/Булеко 2000. Разфасовка  от  0.5 

л. Не алергизира и не изсушава 

кожата.

0.49 637.00

6
Препарат за миене  

на стъкла
бр. 60

Предназначен за стъкла и гладки 

повърхности; да не оставя следи и 

да създава защитен слой срещу 

прах и замърсявания / пълнител с 

пулверизатор от 0,5л.

Виа/Хемикс. Предназначен за стъкла 

и гладки повърхности; не оставя 

следи и създава защитен слой срещу 

прах и замърсявания / пълнител с 

пулверизатор от 0,5л.

0.77 46.20

9

Прахообразен 

абразивен препарат 

за почистване на 

емайл и фаянс

опак. 100

Препарат, предназначен за 

почистване на емайлирани и 

фаянсови повърхности, да е 

приятно ароматизиран и да не 

алергизира. Разфасовка 0.5кг.

Оти/Садат. Препарат, предназначен за 

почистване на емайлирани и 

фаянсови повърхности, приятно 

ароматизиран и не алергизира. 

Разфасовка 0.5кг.

0.58 58.00

10
Препарат  за  

почистване  на  под
бр. 60

Течен универсален концентрат, за 

всички видове повърхности, да 

почиства до блясък, да не оставя 

петна и лепкавост, да осигурява 

приятен аромат в затворени 

помещения. Разфасовка  от 1 л.

Перлин/Химкомерс. Течен 

универсален концентрат, за всички 

видове повърхности, почиства до 

блясък, не оставя петна и лепкавост, 

осигурява приятен аромат в затворени 

помещения. Разфасовка  от 1 л.

0.90 54.00

11

Препарат  за  

почистване  на  

антибактериална и 

антистатична ПВЦ 

настилка

Туба 

10кг
100

Концентрат за ПВЦ настилка, да 

почиства, предпазва и придава 

гланц на повърхностите. Да 

осигурява едновременно 

почистване и защита на ПВЦ 

настилката. Да съдържа между 5 и 

15 % нейоногенни 

повърхностноактивни вешества. 

Да осигурява приятен аромат. 

Разфасовка  от 10 кг.

Бене/Булеко. Концентрат за ПВЦ 

настилка, почиства, предпазва и 

придава гланц на повърхностите. 

Осигурява едновременно почистване 

и защита на ПВЦ настилката. 

Съдържа между 5 и 15 % 

нейоногенни повърхностноактивни 

вешества. Осигурява приятен аромат. 

Разфасовка  от 10 кг.

8.15 815.00

17 Лопатка за смет бр. 20 Желязна с дървена дръжка
Фараш/АнаМария. Желязна с дървена 

дръжка
1.30 26.00

24 Кофа с педал бр. 50

С обем от 15 л., механизмът за 

повдигане на капака да е здрав и 

сигурен

Планет/АнаМария. С обем от 15 л., 

механизмът за повдигане на капака, 

здрав и сигурен

5.90 295.00

27 Четка тип ютия бр. 100 Дикси/АнаМария. Четка тип ютия 0.52 52.00

28 Чували  за  смет бр. 10 000
Черни, полиетиленови с дебелина 

50микрона, размер -  60/90 см.

60х90 50м. Еднократна употреба. 

Черни, полиетиленови с дебелина 

50микрона, размер -  60/90 см.

0.12 1 200.00

31 МОП  подочистачка бр. 10
Подочистачка  с двоен  

механизъм

Мопи/АнаМария. Подочистачка  с 

двоен  механизъм
3.70 37.00

32 Самобръсначка бр. 300 За еднократна употреба
Техномикс/Техномикс. За еднократна 

употреба
0.23 69.00

35 Клечки за зъби опак. 400 100бр. клечки в опаковката
Цики/Долли. 100бр. клечки в 

опаковката
0.25 100.00

36
Домакински 

ръкавици
чифт 200

Изработени от латекс с удължен 

маншет за по-добра защита

Стенсо/Веница. Изработени от латекс 

с удължен маншет за по-добра защита
0.57 114.00

Спецификация

към договор № 1 / 2015г. за Доставки на перилни и почистващи препарати и санитарни материали

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

изпълнител :   „Кукуда Груп” ООД 

Стр. 1 oт 2



№  

по  

ред

Наименование Мярка

Прогнозно 

количество

за 12 
Изисквания

Предложена разфасовка, производител, 

описание на предложението

Единична 

цена без 

ДДС

Обща  сума 

без ДДС

37

Течно  избелващо  и 

дезинфекциращо  

средство без  

съдържание  на  

хлор

Туба 

22кг
20

Да съдържа 15÷30% избелващ 

компонент на кислородна основа, 

перкиселини, водороден прекис и 

стабилизатор. Дозиране : 10 мл. 

на 1кг.сухо пране

Озонит/Еколаб. Съдържа 15÷30% 

избелващ компонент на кислородна 

основа, перкиселини, водороден 

прекис и стабилизатор. Дозиране : 10 

мл. на 1кг.сухо пране. Туба 22кг

150.00 3 000.00

38

Течен  перилен  

препарат  с  оптичен 

избелител

Туба 

17кг
10

Да съдържа повече от 30% 

нейоногенни 

повърхностноактивни вещества, 

оптичен избелител и 

разтворители. Дозиране : 1-3 мл. 

на 1кг.сухо пране

Турбо Плюс/Еколаб. Съдържа повече 

от 30% нейоногенни 

повърхностноактивни вещества, 

оптичен избелител и разтворители. 

Дозиране : 1-3 мл. на 1кг.сухо пране. 

Туба 17кг

220.00 2 200.00

39

Течен алкален  

препарат  за  

повишаване  на   рН 

стойността  на  

перилния  разтвор

Туба 

24кг
14

Да съдържа по-малко от 5% 

поликарбоксилати и натриев 

хидроокис. Дозиране : 3-10 мл. на 

1кг.сухо пране

Турбо Брейк/Еколаб. Съдържа по-

малко от 5% поликарбоксилати и 

натриев хидроокис. Дозиране : 3-10 

мл. на 1кг.сухо пране. Туба 24кг

170.00 2 380.00

40

Течен ензимен 

препарат с 

повърхностно-

активни свойства

Туба 

20кг
8

Да съдържа 15÷30% нейоногенни 

повърхностноактивни вещества и 

ензими (протеази). Да може да се 

комбинира с всички перилни 

препарати. Дозиране : 2-10 мл. на 

1кг.сухо пране

Дермазил Протеин/Еколаб. Съдържа 

15÷30% нейоногенни 

повърхностноактивни вещества и 

ензими (протеази). Да може да се 

комбинира с всички перилни 

препарати. Дозиране : 2-10 мл. на 

1кг.сухо пране. Туба 20кг

370.00 2 960.00

Обща сума : 17 787.84 лв

14 823.20 лв

Срок за доставка :

Срок за плащане :

За възложител :  .................П.................... За изпълнител : ............П.............

Д-р Тодор Тодоров

Изп. Директор

...............П..................

Пл. Георгиева

Гл. Счетоводител

до 48 /четиридесет и осем/ часа

до 60 /шестдесет/ дни от датата на доставка

 с ДДС

 без ДДС

Специализирани  перилни  препарати за автоматична 

дозираща система

Стр. 2 oт 2



Д О Г О В О Р № 2 
ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

„Доставки на перилни и почистващи препарати и санитарни материали” 
 

Днес, 21.12.2015 г. в гр. Монтана на основание чл.101е от ЗОП , във връзка с публична покана 
№ 9047679, 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  

„Фобос – ЕР” ООД, ЕИК: 111582478 
с адрес: гр.Монтана 3400, ул.„Средна гора” 2, тел.: 096 300326 представлявано от Георги Огнянов 
Георгиев наричано   по - долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за следното : 
 

ІІ..          ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА  
1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
перилни и почистващи препарати и санитарни материали, съгласно приложена прогнозно-
количествена спецификация - неразделна част от настоящия договор. 

ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 
2.1. Цената на стоките по т.1.1  е определена в лева, съгласно приложената спецификация. 
2.2. Общата прогнозна стойност на доставката по договора е 15 642.50 (петнадесет хиляди шестстотин 
четиридесет и два 0.50) лева  без включено ДДС. 
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с 
изключение при приложението на чл.43, ал.2 от ЗОП. 
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.13.3  банковата с/ка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в срок до 
60 дни след доставката и представяне на следните документи:  

а/доставна фактура - оригинал; 
б/ приемателно-предавателен протокол; 
в/ партиден сертификат за качество. 

3.2.В случай, че посочените в т.3.1. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се 
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол 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 48 
(четиридесет и осем) часа - съгласно офертата /не повече от 48 часа/, след писмена 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 – складовете на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ -  МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана . 
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол. 

VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава : 
6.1. Да доставя стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.  
6.2. Да предава стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне. 
6.3. След доставяне на стоките да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в чл. 3.1. от 
настоящия договор. 

VІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
7.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :       
7.1.  Да приема стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстваща по вид, 
количество и качество на описанието в настоящия договор.  
7.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.      



7.3. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с 
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол. 

VІІІ.   КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 
8.1.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. 
8.2. Към датата на доставката гаранционния срок на стоките, предмет на настоящия договор, следва да 
бъде не по-малък от 50 % от срока на годност. 
8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и 
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор. 

ІХ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 
9.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за : 
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация /явни недост. /; 
б/ качество / скрити недостатъци /: -при доставяне на стока не от договорения вид; 
                                                            -при констатиране на дефекти при употреба на стоката. 
9.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне  
със съответен протокол. 
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен  да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти в 
15-дневен срок от констатирането им. 
9.4. 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 сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.  
9.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.   
9.6. 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. 
9.7. 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. 
9.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите. 

X.  ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ 
10.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи 
неустойка в размер на законовата лихва върху стойността на неизпълненото в договорените срокове 
задължение, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят 
договорената неустойка.  
10.2 Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел Х от 
настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената на 
стоката в частта на рекламацията.                                                                                      
10.3. 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.  
10.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл. 47 от ЗОП, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор, без писмено предизвестие 
и без да дължи неустойки. 

ХІ. ФОРСМАЖОРНИ  ОБСТОЯТЕЛСТВА 
11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.  
11.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не 
може да се позовава на непреодолима сила. 
11.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие 
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. 
11.4. 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. 
11.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни 
задължения се спира. 
11.6. 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. 



ХІІ.СПОРОВЕ 
12.1.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. 
12.2. 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. 

ХІІІ.  СЪОБЩЕНИЯ 
13.1.  Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако 
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители . 
13.2. 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. 

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

ЗЗАА    ВВЪЪЗЗЛЛООЖЖИИТТЕЕЛЛЯЯ  ::                                                                                                ЗЗАА  ИИЗЗППЪЪЛЛННИИТТЕЕЛЛЯЯ::  

МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” - АД                                  
гр. Монтана 3400  ул.„Сирма войвода" № 4  
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 
BIC код на банката :  IABGBGSF 
http://mbalmontana.com     
E-mail: mbalmont@net-surf.net 

13.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от 
промяната.                   

ХІV.  ДРУГИ   УСЛОВИЯ 
14.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този 
договор на трети лица. 
14.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 
законодателство.             

 ХV.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ 
15.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и важи до 21.12.2016 
година. 
15.2. 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. 
15.3. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са неразделна 
негова част: 

- Документи, съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП. 
- Гаранция за изпълнение – 3 % от стойността на договора, без включено ДДС, в размер на 

469.28 / четиристотин шестдесет и девет 0.28 / лева. 
 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра  – по един за всяка от страните и 
се подписа, както следва: 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                             ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

…………П………                                                  ………П…………… 

Д-Р Т. ТОДОРОВ 
ИЗП.ДИРЕКТОР 

 

…………П……….. 

ПЛ.ГЕОРГИЕВА 
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ 
 
 
 
 
 



№  

по  

ред

Наименование Мярка

Прогнозно 

количество

за 12 месеца

Изисквания
Предложена разфасовка, производител, 

описание на предложението

Единична 

цена без 

ДДС

Обща  

сума без 

ДДС

2 Прах за пране  кг. 800

За машинно пране; опаковки до 

10кг; да е предназначен за ползване и 

за бяло и за цветно болнично бельо; 

да изпира в широк температурен 

диапазон от 30
0
С до 90

0
С; да 

премахва петна от болничен 

произход; да не съдържа хлор; да 

съдържа избелващи агенти на базата 

на активен кислород, да е приятно 

ароматизиран

за машинно пране, опаковка по 

8кг. За изпиране на бяло и цветно 

болнично бельо, в температурен 

диапазон от 30 до 90 градуса. 

Премахва петна, не съдържа 

флор, съдържа избелващи агенти 

на базата на активен кислород, 

приятно ароматизиран. АКСИ 

8кг. производител Турция

0.95 760.00

4 Омекотител бр. 80 Разфасовка  от 1 л.
омекотител от 1л. Производител 

"Фикосота" ЕООД
1.80 144.00

5 Сапун тоалетен бр. 1 500
Пакет   от  100гр. Да не алергизира и 

да не изсушава кожата.

Пакет   от  100гр. не алергизира и 

не изсушава 

кожата.Производител 

"Фикосота" ЕООД

0.42 630.00

7 Белина бр. 100

Натриев хипохлорит, съдържание на 

активен хлор - 5 %. Разфасовка  от 

1л.

съдържание на активен хлор - 5 

%. Разфасовка  от 1л., 

производител "Санита" ЕООД

0.30 30.00

12 Хартия тоалетна руло 13 500

Двупластова, целулоза, екосъобразна, 

да се разтваря във водна среда, цвят - 

бял, грамаж не по-малко от 53гр.,  да 

е качествено перфорирана за лесно 

прекъсване.

Трипластова целулоза 

екосъобразна бяла, 

ароматизирана 60гр. 

Перфорирана за лесно 

прекъсване. Производител 

"Фобос ЕР" ООД

0.135 1 822.50

13 Кухненски ролки руло 21 500

Двупластови, 2 ролки в опаковка, да 

притежават висока попивна 

способност, да не отделят власинки и 

не залепват по ръцете, да са 

качествено перфорирани през 20-

25см за лесно късане.

Двупластова, два броя в 

опаковка, притежават висока 

попивна способност, не отделят 

власинки, не полепват по ръцете, 

перфорирани през 20-25см за 

лесно прекъсване. Производител 

"Фобос ЕР" ООД

0.39 8 385.00

14
Поставка за 

кухненска ролка
бр. 10

От пластмаса, да предоставя 

възможност за поставяне на различни 

по големина кухненски ролки

Пластмасови с възможност за 

поставяне на различни по 

големина кухненски ролки. 

Производител Китай

1.10 11.00

15

Четка  за  метене  с 

държач  и  дръжка, 

метла  пластмаса

бр. 300

Mетла - пластмасова четка за под с 

трапецовидна основа - тип Европа, 

синтетично влакно (с дължина над 

10см) и универсален резбован отвор 

за поставянe на дръжка.

Mетла - пластмасова четка за под 

тип Европа, синтетично влакно с 

дължина 12см и универсален 

резбован отвор. Производител 

Турция

1.10 330.00

16 Лопатка за смет бр. 10 Пластмасова  с  дълга  дръжка Пластмасова  с  дълга  дръжка 1.60 16.00

18 Бърсалки конци бр. 700

За мокро почистване на под, 

материята да е хидроскопична, да са 

среден или по-голям размер, да не 

отделят влакна при работа, да са 

устойчиви на дезинфектанти, да са с 

еднотипни резби съвместими с 

дръжката.

бърсалка за мокро почистване на 

под, материята е хидроскопична, 

размер 180гр, не отделя влакна 

при работа, устойчиви на 

дезинфектанти, с универсална 

резба на дръжката. Вносител 

"Енерджи" ЕООД

1.00 700.00

Спецификация

към договор № 2/ 2015г. за Доставки на перилни и почистващи препарати и санитарни материали

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

изпълнител :   „Фобос - ЕР” ООД 

Стр 1 oт 2



№  

по  

ред

Наименование Мярка

Прогнозно 

количество

за 12 месеца

Изисквания
Предложена разфасовка, производител, 

описание на предложението

Единична 

цена без 

ДДС

Обща  

сума без 

ДДС

19

Дръжки за метли, 

лопатки и бърсалки 

с пластмасов  винт

бр. 300

Метални - инокс, с универсален 

накрайник с резба съвместим с 

позиции 15, 16 и 18, дължина 130см.

Метални - инокс, с  накрайник и 

резба съвместими с позиции 15, 

16 и 18, дължина 130см. 

Производител Китай

0.60 180.00

20 Домакинска тел бр. 1 000
Да са неръждаеми и да щадят 

повърхностите.

неръждаема и щадяща 

повърхностите 12бр. Кора. 

Производител Китай

0.10 100.00

21 Абразивна  гъба бр. 2 000

Кухненски гъби  от дунапрен, 

размери 10-15см, да е сканал, да не 

оставя следи по повърхността при 

употреба, да не се рони.

Кухненски гъби  от дунапрен, 

размери 10-15см, с канал, не 

оставя следи по повърхността 

при употреба, не се рони. 

Производител "Химера" Троян

0.06 120.00

22
Кофи пластмаса за  

почистване
бр. 60

С обем  от 12 л., от здрава пластмаса 

с удобна дръжка

С обем  от 12 л., от здрава 

пластмаса с удобна дръжка. 

Производител "Пластимо" 

Самоков

1.50 90.00

23 Кофа с цедка бр. 80
С обем  от 15 л., от здрава пластмаса 

с удобна дръжка

С обем  от 15 л., от здрава 

пластмаса с удобна дръжка. 

Производител "Пластимо" 

2.20 176.00

25 Сода каустик бр. 80 Опаковка от 1 л. Производител "Санита" ЕООД 0.80 64.00

26 Метли просо бр. 30 Метла просо 1.70 51.00

29 Торбички с  дръжки бр. 50 000

Торбички с  дръжки, черни, в пакет 

50 или 100 броя, размер 35/60 см., 

дебелина 25микрона

Торбички с  дръжки, черни, в 

пакет 50 броя, размер 35/60 см., 

дебелина 25микрона. 

Производител Мегапорт

0.04 2 000.00

30

Чашки за 

еднократна 

употреба

бр. 600 Обем 100мл

Чашки за еднократна употреба с 

обем 100мл. Производител 

с.Мечкарево, община Сливен

0.02 12.00

33
Ножчета за 

бръснене
бр. 300

От неръждаем материал, всяко ножче 

да е отделно опаковано.

От неръждаем материал, всяко 

ножче да е отделно опаковано. 

Производител "Полсилвър"

0.05 15.00

34 Кибрит бр. 200 кибрит 1бр 0.03 6.00

Обща сума : 18 771.00 лв

15 642.50 лв

Срок за доставка :

Срок за плащане :

За възложител :  ..............П...................... За изпълнител : ................П.............

Д-р Тодор Тодоров

Изп. Директор

...............П..................

Пл. Георгиева

Гл. Счетоводител

до 48 /четиридесет и осем/ часа

до 60 /шестдесет/ дни от датата на доставка

 с ДДС

 без ДДС

Стр 2 oт 2



Д О Г О В О Р № 3 
ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

„Доставки на перилни и почистващи препарати и санитарни материали” 
 

Днес, 05.01.2016 г. в гр. Монтана на основание чл.101е от ЗОП , във връзка с публична покана 
№ 9047679, 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  

„Пачико Дарра” ЕООД,  ЕИК: 130461207  
с адрес: гр.София ул.„Г.Вашингтон” 40, тел.: 0888 519806, факс: 02 8724782, представлявано от 

Бранимир Иванов Янков, наричано   по - долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за 

следното : 
 

ІІ..          ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА  
1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
перилни и почистващи препарати и санитарни материали, съгласно приложена прогнозно-
количествена спецификация - неразделна част от настоящия договор. 

ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 
2.1. Цената на стоките по т.1.1  е определена в лева, съгласно приложената спецификация. 
2.2. Общата прогнозна стойност на доставката по договора е 48.00 (четиридесет и осем) лева  без 
включено ДДС. 
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, с 
изключение при приложението на чл.43, ал.2 от ЗОП. 
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.13.3  банковата с/ка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в срок до 
60 дни след доставката и представяне на следните документи:  

а/доставна фактура - оригинал; 
б/ приемателно-предавателен протокол; 
в/ партиден сертификат за качество. 

3.2.В случай, че посочените в т.3.1. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се 
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол 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 48 
(четиридесет и осем) часа - съгласно офертата /не повече от 48 часа/, след писмена 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 – складовете на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ -  МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана . 
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол. 

VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава : 
6.1. Да доставя стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.  
6.2. Да предава стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне. 
6.3. След доставяне на стоките да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в чл. 3.1. от 
настоящия договор. 

VІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
7.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :       
7.1.  Да приема стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстваща по вид, 
количество и качество на описанието в настоящия договор.  
7.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.      



7.3. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с 
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол. 

VІІІ.   КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 
8.1.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. 
8.2. Към датата на доставката гаранционния срок на стоките, предмет на настоящия договор, следва да 
бъде не по-малък от 50 % от срока на годност. 
8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и 
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор. 

ІХ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 
9.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за : 
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация /явни недост. /; 
б/ качество / скрити недостатъци /: -при доставяне на стока не от договорения вид; 
                                                            -при констатиране на дефекти при употреба на стоката. 
9.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне  
със съответен протокол. 
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен  да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти в 
15-дневен срок от констатирането им. 
9.4. 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 сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.  
9.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.   
9.6. 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. 
9.7. 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. 
9.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите. 

X.  ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ 
10.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи 
неустойка в размер на законовата лихва върху стойността на неизпълненото в договорените срокове 
задължение, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят 
договорената неустойка.  
10.2 Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел Х от 
настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената на 
стоката в частта на рекламацията.                                                                                      
10.3. 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.  
10.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл. 47 от ЗОП, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор, без писмено предизвестие 
и без да дължи неустойки. 

ХІ. ФОРСМАЖОРНИ  ОБСТОЯТЕЛСТВА 
11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.  
11.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не 
може да се позовава на непреодолима сила. 
11.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие 
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. 
11.4. 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. 
11.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни 
задължения се спира. 
11.6. 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. 



ХІІ.СПОРОВЕ 
12.1.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. 
12.2. 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. 

ХІІІ.  СЪОБЩЕНИЯ 
13.1.  Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако 
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители . 
13.2. 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. 

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

ЗЗАА    ВВЪЪЗЗЛЛООЖЖИИТТЕЕЛЛЯЯ  ::                                                                                                ЗЗАА  ИИЗЗППЪЪЛЛННИИТТЕЕЛЛЯЯ::  

МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” - АД                                  
гр. Монтана 3400  ул.„Сирма войвода" № 4  
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 
BIC код на банката :  IABGBGSF 
http://mbalmontana.com     
E-mail: mbalmont@net-surf.net 

13.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от 
промяната.                   

ХІV.  ДРУГИ   УСЛОВИЯ 
14.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този 
договор на трети лица. 
14.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 
законодателство.             

 ХV.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ 
15.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и важи до 05.01.2017 
година. 
15.2. 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. 
15.3. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са неразделна 
негова част: 

- Документи, съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП. 
- Гаранция за изпълнение – 3 % от стойността на договора, без включено ДДС, в размер на  

1.44 / един 0.44/ лева. 
 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра  – по един за всяка от страните и 
се подписа, както следва: 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                             ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

…………П………                                                  …………П………… 

Д-Р Т. ТОДОРОВ 
ИЗП.ДИРЕКТОР 

 

…………П……….. 

ПЛ.ГЕОРГИЕВА 
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ 
 



№  

по  

ред

Наименование Мярка

Прогнозно 

количество

за 12 месеца

Изисквания
Предложена разфасовка, производител, 

описание на предложението

Единична 

цена без ДДС

Обща  сума 

без ДДС

8 Обезмаслител бр. 50

Универсален, с пулверизатор, със 

силно обезмаслително действие. 

Разфасовка от 0,5л.

Екохем ООД. По описание на 

Възложителя
0.96 48.00

Обща сума : 57.60 лв

48.00 лв

Срок за доставка :

Срок за плащане :

За възложител :  ..............П....................... За изпълнител : ...................П.............

Д-р Тодор Тодоров

Изп. Директор

..............П...................

Пл. Георгиева

Гл. Счетоводител

до 48 /четиридесет и осем/ часа

до 60 /шестдесет/ дни от датата на доставка

 с ДДС

 без ДДС

Спецификация

към договор № 3  за Доставки на перилни и почистващи препарати и санитарни материали

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

изпълнител :   „Пачико Дарра” ЕООД 


