
ДОГОВОР 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА 

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ 

Днес, 01.02.2017 г. (първи февруари две хиляди и седемнадесета година), в С. 
Церова кория, на основание Решение № 73 / 29.12.2016 г. и Ришение № 
12/24.01.2017г. на Директор на ДПБ - Церова кория в качеството му на възложител 
по смисъла на чл.5, ал.2, т.16 и на основание чл. 112 от Закона за обществени 
поръчки между: 

1. Държавна психиатрична болница-с. Церова кория, ЕИК 000130079, с 
адрес: с. Церова кория, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, ул. Втора № 27, 
представлявана от Директора - д-р Даниела Иванакова и и Дафина Методиева 
Стоева - упълномощено лице по чл.13, ал.З, т.З от ЗФУКПС, от една страна, наричан 
по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

и 
2. "Истлинк България" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. 

Пловдив, ул. Йордан Йовков № 9 с ЕИК 115573932, представлявано от Кръстьо 
Веселинов Белев, в качеството му на Управител, наричано за краткост по-долу 
"ИЗПЪЛНИТЕЛ", 
се сключи настоящият договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните лекарствени продукти и/или медицински 
изделия по позиции, конкретизирани по вид /търговска номенклатура/, наричани 
по-долу "стоки", съгласно приложена спецификация. 

(2). Доставката на стоки е във вид, количество и цени, съгласно приложения 
Списък - спецификация, неразделна част от договора. 

(3). Количествата са прогнозни, и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги закупи 
в пълен обем, а съобразно своята необходимост, обвързана с преминалите в 
лечебното заведение пациенти. 

И. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 
Чл. 2. (1). Единичната цена на стоките по чл. 1. ал. 1 с включен ДДС, се 

определя, съгласно Приложение № 1, неразделна част от договора. 
(2). Цената на лекарствените продукти и/или медицински изделия включва 

стойността на стоката, опаковка, застраховка и транспорт до краен получател, при 
срок на годност не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата 
на всяка доставка. 

(3). Цената е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на 
договора. 

(4). В случай, че през времето на действие на договора държавната регулирана 
цена на договорените лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен 
списък по чл. 262, ал. 4 от ЗЛПХМ, стане по-ниска от договорената, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ безусловно заплаща лекарствените продукти па по-нис-ката цена, 
считано от датата на влизане в сила на конкретното решение по цените ца 
лекарствените продукти. 



(5). Общата стойност на доставките по договора е до 8 978,05 лв. (осем хиляди 
деветстотин седемдесет и осем лева и пет стотинки) без ДДС или 10 773,66 лв. (десет 
хиляди седемстотин седемдесет и три лева и шестдесет и шест стотинки) с включен 
ДДС. 

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 3. (1). Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, 

чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в чл. 15 ал.З от 
договора банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2). Заплащането на стоките по договора се извършва отложено в срок от 60 
(шестдесет) дни след представяне на доставна фактура. 

(3). Заплащането на доставките се извършва съгласно договорените цени и 
заявените количества, след представяне на следните документи: 

а), доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС -
оригинал; 

б). приемателно - предавателни протоколи; 
в), документи, доказващи произхода на стоките - опаковъчен лист и други 

доказващи произхода документи; 
г). писмени заявки. 

IV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ 
Чл. 4. (1). Всяка отделна доставка, включена в предмета на настоящия договор, 

следва да бъде доставена в срок до два дни /48 часа/, след получаване на писмена 
заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в количествата, точно определени в заявката. 

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави стоката до крайния получател 
Болнична аптека на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. Велико Търново, ул. 
Ниш №1, за своя сметка и със собствен транспорт. 

(3). За количества доставени извън писмената заявка по чл. 4., ал. 1. от 
настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение за плащане. 

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 
Чл. 5. (1). За място на доставяне на стоките по този договор се Болнична 

аптека на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. Велико Търново, ул. Ниш №1. 
(2). Рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на 
доставяне с приемателно-предавателен протокол. 

VI. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ 
Чл. 6. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени до 

крайните получатели, съгласно чл. 10, ал. 2 от настоящия договор. 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 7. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. да достави стоките в договорения срок и да ги предаде на крайния 

получател. 
2. да предаде стоките, пакетирани и маркирани в съответния вид, количество 

и качество на мястото на доставяне. • 
3. след доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до^менггиге, 

изброени в чл. 3, ал. 3. от настоящия договор. ( I 



(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при подписването на договора да представи: 
а), документи, изисквани от ЗОП; 
б). гаранция за изпълнение, в една от формите, определени в чл. 111 от ЗОП -

парична сума или банкова гаранция. 
(3). Изпълнителят се задължава да не променя цените за срока на договора. 
(4). При невъзможност за доставяне на определени позиции или количества по 

получената заявка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(5). В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни заявката за определената 
позиция за срок по-дълъг от 5 (пет) работни дни след изтичане на договореният 
срок, договорът се прекратява за тази позиция/и. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да прекрати едностранно без предизвестие договора за съответната 
позиция/и. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за 
изпълнение по тази позиция/ и. 

(6). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да прехвърля правата и задълженията си по 
настоящия договор на трети лица, освен при наличието на подизпълнител, посочен 
в офертата му и при спазване изискванията на закона. 

(7). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва всички необходими действия 
насочени към изпълнение на предмета на договора, и в защита интересите на 
възложителя. 

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 8. (1). Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от 

стойността на договора и възлиза на 448,90 лв. (четиристотин четиридесет и осем 
лева и деветдесет стотинки). 

(2). В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи банкова гаранция за изпълнение, 
същата следва да е за срок на валидност с 1 (един) месец по-дълъг от срока на 
действие на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка. 

(3). При представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на банкова гаранция за изпълнение, 
към същата се прилага Приложение с позициите, за които е участвал участника и 
съответната гаранция за тях. 

(4). Гаранцията за изпълнение се освобождава до 1 (един) месец след 
прекратяване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка. 

(5). Възложителят има право да се удовлетвори от представената / внесената 
гаранция за изпълнение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, 
вследствие неизпълнението или неточното изпълнение на този договор от страна на 
изпълнителя, след установяване на размера им. 'Ако установения размер надвишава 
размера на гаранцията за изпълнение, възложителят може да търси разликата по 
съдебен ред. Отговорност не се носи в случаите, в които неизпълнението на 
задължение по този договор е причинено от непреодолима сила. 

(6). Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора и след 
изтичането на срока по ал. 4, като възникне спор между страните, който е внесен за 
решаване от компетентен съд. 

(7). При невъзможност за доставка на определени количества по получената 
заявка, изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми възложителя, като предложи 
подходящ срок за изпълнението й. - ~ - • ^ 

(8). В случай, че изпълнителят не изпълни заявените,Доегаййд в договорения 
срок, или в срока, определен по предходната алинея, или Ш £ (и^аложил да^одящ 

з 



срок, съгласно предходната алинея, възложителят има право да прекрати договора 
едностранно без предизвестие и да се удовлетвори от представената гаранция за 
изпълнение. 

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 9. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, 

количество и качество на описаното в настоящия договор. 
2. да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките 

за подписване на приемателно-предавателния протокол; 
3. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените стоки, по реда на чл. 3 от 

настоящия договор; 
4. след приключване изпълнението на договора да освободи гаранцията за 

изпълнение, без да дължи лихви за срока, през който средствата законно са 
престояли у него. Гаранцията за изпълнение се освобождава до 1 (един) месец след 
прекратяване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка. 

(2). При отказ от доставка или при промяна на цени от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, извън случаите по чл. 116 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да 
прекрати настоящия договор за възлагане изпълнението на обществената поръчка. 

X. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 
Чл. 10. (1). Приемането на стоките се извършва на мястото на доставяне от 

упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и упълномощеният представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

подписват приемателно-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на 
стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба на партидите. 

XI. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 
Чл. 11. (1). Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да 

отговаря на техническите стандарти на производителя, което се удостоверява със 
сертификат за качество, издаден от компетентен орган в страната на производителя. 

(2). Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на стоките предмет 
на настоящия договор е 60 (шестдесет) %, но не по-малък от 60 % (шестдесет 
процента) от обявения от производителя. 

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на 
тяхното приемане остатъчния срок на годност е по-малък от определения в ал. 2. 

(4). В случай на доставка на медицински изделия и/или лекарствени 
продукти с по-кратък от договорения срок на годност, изпълнителят дължи 
неустойка, както следва: 

- 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката; 
- 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката; 
- 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката; 
- 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката; 
- под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката. 
(5). В случай, че стоките бъдат дарени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги приеме и 

с по-малък остатъчен срок на годност. . ' ' - ^ 
(6). Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗД#^ИТЕЛЯ при три 

последователни отказа за доставка за цялата заявка, или за опрйдедейа позиция, или 



при системно неизпълнение на доставките, изразяващо се в закъснение, частично 
неизпълнение на заявки и други. 

XII. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ 
Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за: 
а), количество и некомплектност на стоките, или техническата документация 

(явни недостатъци); 
б). качество (скрити недостатъци): 
- при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в чл. 1 от настоящия 

договор; 
- при констатиране на дефекти при употреба на стоките. 
(2). Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят в 14 (четиринадесет) 

дневен срок от датата на доставяне, с протокол, подписан и от двете страни. 
(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

установените дефекти в 14 (четиринадесет) дневен срок от констатирането им. 
(4). В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на 

получените стоки с техния партиден номер, основанието за рекламация и 
конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(5). В 5 (пет) дневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, писмено и конкретно, дали приема 
рекламацията или я отхвърля. 

(6). При рекламация за явни недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 
едномесечен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави 
на мястото на доставяне договорените стоки. 

(7). При рекламации за установени скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен в едномесечен срок от получаването й да замени стоките без необходимото 
качество с договорените за своя сметка и риск. 

(8). Когато при наличие на рекламации ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 
задълженията по този раздел в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 
размер на 50% (петдесет процента) от стойността на стоките, за които са направени 
рекламациите. 

(9). Неустойката по предходната алинея може да бъде удържана от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от представената гаранция за изпълнение, или да бъде насочена 
към представената банкова гаранция за изпълнение. 

(10). Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до 
уреждане на рекламациите. 

XIII. СРОК НА ДОГОВОРА. 
Чл. 13. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и 

се сключва за срок от 24 (двадесет и четири) месеца. 

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 14. (1). Договорът се прекратява в следните случаи: 
1. с изтичане на уговорения срок, за който е сключен; 
2. при прекратяване на юридическото лице - ИЗПЪЛНИТЕЛ; 
3. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена л • 
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4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление без предизвестие, 
при системно лошо изпълнение или пълно неизпълнение на задълженията от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи 
гаранцията за добро изпълнение, съгласно разпоредбите на настоящия договор; 

5. при отказ по реда на чл. 287 от ЗЗД от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 
изпълнението на поръчката. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи 
гаранцията за изпълнение, съгласно разпоредбите на настоящия договор. 

6. когато изпълнението на поръчката стане невъзможно, вследствие на 
причина, за която никоя от страните не отговаря. 

7. в други случаи, иредвиденн в настоящия договор. 

XV. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 15. (1). За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, 

неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,1 % на ден върху стойността на 
неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 10% (десет 
процента) от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените 
действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка. 

(2). Когато при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 
задълженията си по раздел VII от настоящия договор в срок, същият дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2% от цената на стоките, за които са 
направени рекламациите. 

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението 
на договора, както и за заплащане на неустойките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
следния ред: от гаранцията за изпълнение по чл. 8 от договора, след което по 
съответния ред, регламентиран в Гражданския процесуален кодекс. 

(4). При виновна забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, продължила с повече от 
половината от срока за изпълнение на съответното задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да прекрати договора едностранно без предизвестие. 

(5). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно без предизвестие 
настоящия договор в случай на системно неточно изпълнение на задълженията от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предявени повече от три рекламации от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по гл. 
XII. 

XVI. СПОРОВЕ 
Чл. 16. (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. 

(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. 

XVII. СЪОБЩЕНИЯ 
Чл. 17. (1). Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението^на 

този договор са валидни, ако са направени в писмена ф о р п о д п и с а н и дт 
упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗ^©^Щ^ЕЛЯ. 



(2). За дата на съобщението се смята: 
- датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението; 
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по 

пощата; 
- датата на приемането - при изпращане по факс. 
(3). За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани 

с настоящия договор се смятат: 
1. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
"Истлинк България" ЕООД, гр. Пловдив, ул. Йорвков № 9 
2. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Държавна прихиатрична болница - с. Церова кория, ул. Втора № 27 

Чл. 18. При промяна на посочения по чл. 17 адрес, съответната страна е 
длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната. В противен случай, 
всяко изпратено съобщение се счита за валидно направено, считано от датата на 
изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес. 

XVIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 19. Правата и задълженията по настоящия договор не могат да се 

прехвърлят едностранно на трети лица и подобни актове непораждат правно 
действие, без писменото съгласие на другата страна. 

Чл. 20. Във всички неуредени въпроси, във връзка със сключването, 
изпълнението и прекратяването на договора се прилагат разпоредбите на 
Търговския закон и Закона за задълженията и договорите. 

Неразделна част от настоящия договор е Приложение № 1 - Списък-
спецификация на класираните обособени позиции по групи. 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на 
български език - по един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Упълномощено 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
/ д-р Д. Иванако 
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Списък-спецификация на класираните обособени позиции 
ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ЕООД 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

N 
номен 
клату 

ра 

АТС 
Международно 

непатентно 
наименование 

Лекарствена 
форма 

Количество на 
лекарствено 

вещество 

Прогнозно 
количество 
за 24 месеца 

ед. Цена 
без ДДС 

Обща 
стойност 

Тозиция №2 . Медицински изделия 

164 Ръкавици латекс 
нест. опак. р-р M,L 10000 0,0365 365 

166 Марлен компрес 
нест. опак. 10//10 10000 0,0275 275 

168 Памук ест. опак. 100 к 210 0,574 120,54 
170 Бинт марлен бр. 10//10 520 0,3599 187,148 
171 Citoplast бр. 100/6 75 0,5833 43,7475 
172 Sanplast бр. 5м/5см 220 0,975 214,5 

173 
Система за 
инфузия бр 600 0,221 132,6 

177 Игли бр 21G11/2,22 G1 
1/4 8200 0,0185 151,7 

178 Термометър бр. спиртен 10 0,5 5 
179 Термометър бр. дигитален 4 2 8 

181 
Набор 

превързочен 
опак. Стерилен-12 бр. 20 1/7 34 

183 Скалпел стерилен бр. №10 6 0,23 1,38 

184 Скалпел стерилен бр. №15 6 0,23 1,38 
• л 



185 Скалпел стерилен бр. №20 6 
0,23 1,38 

190 Санитарни маски бр. за еднократна 
употреба 900 0,03 27 

191 
Мушама за 
еднократна 

употреба 
бр. 50 

0,2917 14,585 

192 Дамски превръзки опак. 5000 0,05 250 
194 Памперси опак. 14400 0,45 6480 

197 Есмарх бр. Латексова лента 37 0,57 21,09 
198 Килтокс бр. аерозол 230 2,8 644 


