
ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА 

С.ЦЕРОВА КОРИЯ, ОБЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Одобрявам:......M I-..

Директор ДПБ-д-р В.Гещва ,
Si A >;:>

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка на договаряне
без обявление

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В 
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА

•  РЕШЕНИЕ за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

•  ОПИСАНИЕ на предмета на поръчката, мотиви за избор на процедура, необходими 

документи

•  Покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без 

обявление

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА 

С.ЦЕРОВА КОРИЯ, ОБЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ЗА КОНТАКТИ: ТЕЛ.06126 2419, ФАКС 06126 2519

„Доставка на медикаменти за нуждите на ДПБ-с.Церова кория, чрез периодично 
повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки”

ОПИСАНИЕ 

НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА 

ПРОЦЕДУРА И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. ДПБ-с.Церова кория отправя покана за договаряне без обявление на 
периодично повтарящи се доставки на медикаменти за нуждите на ДПБ-с.Церова кория и 
сключване на договор за доставка при най-благоприятни за ДПБ-с.Церова кория условия.

2. Видовете медикаменти са подробно посочени в техническата 
Спецификация/Приложение № 1/, която е неразделна част от настоящата документация.

3. Доставките се договарят и извършват в рамките на прогнозните количества, 
посочени в техническата спецификация.

4. Посочените количества в техническата спецификация са ориентировъчни и не 
пораждат задължения за ДПБ-с.Церова кория да ги закупи в целия прогнозен обем. 
Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата прием на 
пациенти и тежест на лекуваните заболявания.

5. Стойност на поръчката
Общата стойност на поръчката се определя в лева, съгласно стойността на 

договорените медикаменти.
Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 59 016.00 лв. /петдесет и девет 

хиляди и шестнадесет лева/ без вкл. ДДС.
6. Изисквания за изпълнение и качество на доставките.
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Качеството на лекарствените продукти следва да отговаря на техническите 
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество, издаден 
от компетентен орган в страната на производителя. Заявените лекарствени продукти 
следва да се доставят подходящо опаковани и маркирани, в съответствие с изискванията 
за транспорт и съхранение. Всички стоки следва да отговарят на съответните стандарти и 
нормативни изисквания.

Остатъчния срок на годност на лекарствените продукти към датите на доставка 
трябва да бъде не по малък от 60% от общия срок на годност на лекарствения продукт.

7. Срок на доставка -  до 72 /седемдесет и два/ часа след получаване на писмена 
заявка от ДПБ-с.Церова кория за необходимите количества. Периодичните доставки по 
заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са със срок на изпълнение 24 месеца от датата на подписване 
на договор за възлагане на обществена поръчка или до сключване на нов договор за 
обществена поръчка със същия предмет. Доставките се извършват въз основа на писмени 
заявки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на договорените количества от офертата и 
оферираните единични цени.

8. Място на изпълнение на доставките -  Болнична аптека при МОБАЛ гр. Велико 
Търново.

9. Условия и начин на плащане:
Плащането се извършва по банков път, в условия на разсрочено плащане, в срок 

не повече от 60/шестдесет/ дни, след представяне на фактурата за извършените 
доставки по заявки на възложителя, доказано с подписан двустранно приемо- 
предавателен протокол. Плащането се извършва по банкова сметка, посочена от 
изпълнителя от бюджетните средства на ДПБ-с. Церова кория.

МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРАТА:

С Решение № 13/20.06.2014г на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 64 и сл. от 
ЗОП е открита процедура с предмет „Доставка на медикаменти за нуждите на ДПБ- 
с.Церова кория, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя 
заявки по обособени позиции”, включващи и тези по настоящото решение, като по този 
начин бе дадена възможност на неограничен кръг от желаещи да участват в процедурата, 
с което на практика се гарантира свободна конкуренция и постигане на оптимални 
изкупни цени. С решение № 17/02.09.2014г. посочената процедура е прекратена, в частта 
включваща позициите по настоящото решение, поради неподаване на оферти или 
подадени такива, неотговарящи на изискванията, заложени от възложителя. Посочените 
обособени позиции представляват медикаменти и като такива са необходими за 
лечението на пациентите на болницата и влизат в употреба почти всекидневно. Към 
настоящият момент е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия 
за снабдяване на болницата с посочените медикаменти, поради настъпване на 
изключителни обстоятелства, а именно липсата им предвид характера на основната 
дейност на възложителя, последиците от които не могат да бъдат преодолени при 
спазване на сроковете за провеждане на други процедури по ЗОП. Посочените 
обстоятелства могат да бъдат преодолени при договаряне без обявление.

Договарянето за определяне условията на договора, съгласно нашите изисквания 
посочени в покана, ще се проведе на 24.11.2014 г. от 10:00 часа в сградата на ДПБ-с. 
Церова кория, ул. „Втора” № 27-кабинет на Директор.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРИ 
ДОГОВАРЯНЕТО:
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1. Попълнено и подписано заявление за участие в договарянето -  Образец №1
2. Административни сведения -  попълва се Образец №2
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние:
3.1. Годишен финансов отчет /копия от годишния баланс и отчета за приходите и 

разходите на участника за предходната година/ за последната година - 2013 г. В случаите 
на новорегистрирани търговски дружества, такива документи не се изискват .

-Когато е представен ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, но в 
търговския регистър не са обявени в пълния обем и за съответните години финансовите 
отчети, Участниците трябва да представят заверени с мокър печат следните раздели: 
баланс и отчет за приходите и разходите -  подава се от Участника, от всички членове в 
Обединението и от всички Подизпълнители;

-Когато е представен ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър и в 
националния регистър са обявени в пълния обем и за съответните години финансовите 
отчети, Участниците не ги представят -  отнася се за Участника, за всички членове в 
Обединението и за всички Подизпълнители;

-Когато Участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 
Обединения, представя финансовите отчети съгласно националното му законодателство. 
Документите трябва да са преведени на български език (за юридическо лице, което не е 
регистрирано в България).

3.2. Документ, удостоверяващ регистрацията по ЗДДС, ако участникът е 
регистриран; заверено от участника копие или декларация, че не е регистриран по ЗДДС.

4. Доказателства за технически възможности и квалификация:
4.1.Заверено от участника копие на разрешителното за производство, издадено по 

реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл.196, ал.1 от ЗЛПХМ) или за търговия на едро с 
лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с 
лекарствени продукти .

4.2. Заверено от участника копие на разрешение за внос, издадено по реда на 
ЗЛПХМ за лекарствени продукти, за които се изисква такова.

4.3. Лицензия, издадена по реда на Закона за контрол върху наркотичните 
вещества и прекусорите / ЗКНВП /, когато кандидатът участва за доставка на лекарствени 
продукти, съдържащи наркотични вещества от Приложения 2 и 3 на ЗКНВП.

4.4. Декларация от участника, че цените на лекарствените продукти, включени в 
Позитивния лекарствен списък -  Приложение№2, актуален към крайната дата за 
представяне на офертите, не надвишават държавно регулираната пределна цена, съгласно 
чл.258, ал.1 от ЗЛПХМ .

4.5.Декларация от участника, че ще осигури в пълен обем необходимите 
количества от лекарствени продукти за целия срок на договора - Образец №3.

4.6.Декларация от участника, че разполага със складова база, която позволява в 
случай на необходимост по спешност съответните лекарствени продукти да бъдат 
доставени в лечебното заведение в разумен срок - до 12 /дванадесет/ часа от заявката по 
факс- Образец №3.

4.7.Декларация от участника, че разполага със съответните транспортни средства 
според спецификата на лекарствените продукти- Образец №3.

4.8.Попълнен офертен формуляр -  Образец №4 и Ценово 
предложение/Приложение2/.

4.9.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 ЗОП- Образец №5 и 
Образец №7.

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 5, т. 2, когато кандидатът или 
участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, 
които могат самостоятелно да го представляват.

4.10.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.2 ЗОП, посочени от 
възложителя в обявлението за обществена поръчка- Образец №6:

4



За обстоятелствата по чл. 47, ал. 2,т. 1,3 и 4 когато кандидатът или участникът е 
юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат 
самостоятелно да го представляват.

Забележка:
Изискванията на чл.47,ал. 1, т. 1 и чл.47,ал. 2, т. 2 и 5 се прилагат, както следва:
1. при събирателно дружество - за лицата почл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 
закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 
отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата почл. 141, ал. 2 от Търговския 
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 
1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, 
а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 
представляват кандидата или участника;
8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице 
има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято 
представителна власт е включена територията на Република България, съответно 
територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 
2.

5.Заверено от участника копие на валидно разрешение за употреба в страната, 
издадено по реда на ЗЛПХМ.

6. Заверено от участника копие на оторизационно писмо /или друг документ/ 
удостоверяващ представителната власт на кандидата, изрично упълномощен от 
притежателя на разрешението за употреба или негов представител на името на кандидата 
да оферира предлаганите лекарствени продукти за настоящата процедура за срока на 
действие на договора, както и доказателства за удостоверяване подписа под 
оторизационното писмо / за проследяване на връзката между притежателя на 
разрешителното за употреба и неговия упълномощен представител, ако има такъв/.

7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор -  Образец № 8. 
Проектът на договора е посочен в Образец №9.

8. Декларация относно остатъчния срок на годност на медикаментите 
/лекарствените продукти/ - Образец №10.

9. Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата се подписва от 
упълномощен представител на участника. Пълномощното трябва да бъде издадено и 
подписано от лицето/лицата/, които по регистрация представляват участника, като 
съдържа изрично упълномощаване за подписване и подаване на офертата.

10. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 
участника при договарянето.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.

За провеждане на процедурата на договаряне възложителят назначава комисия, 
която провежда договарянето по реда на чл.92а от ЗОП.

Комисията провежда договарянето с поканения участник за определяне на 
условията на договора, съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата за 
участие. Резултатите от договарянето се отразяват в протокол, който се подписва от 
членовете на комисията и от участника.
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След провеждане на договарянето, комисията изготвя доклад до възложителя, в 
който отразява резултата от преговорите и предлага:

- Сключване на договор;
- Прекратяване на процедурата.

Възложителят определя изпълнител с мотивирано решение в срока по чл.73, ал.1 от 
ЗОП и сключва договор с него.

ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СЕ НАМИРА 
НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА НА АДРЕС:

www.dpb-zcoria.org
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Образец №1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ
в процедура за възлагане на обществена поръчка

Настоящото заявление е подадено от

/наименование на кандидата/ 
и подписано
от...........................................................................................................................................................

/трите имена и ЕГН/
в качеството му на

/длъжност/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да участваме в процедурата за избор на изпълнител на 
обществена поръчка с предмет: "Доставка на медикаменти за нуждите на ДПБ-с.Церова 
кория, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки”, 
при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

Запознахме се с поканата и посочените в нея изисквания за участие в 
процедурата и заявяваме, че имаме готовност да направим предложения и да проведем 
договаряне по всички основни параметри на обществената поръчка посочени от вас в 
поканата.

Дата .................. 2014 год.

гр./с/...................................

Подпис и печат:............................................................

Име и фамилия:...........................................................

Длъжност:..........................................................................
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Образец №2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

вписано в Търговски регистър с ЕИК 

адрес:

тел...................................... ,факс:................................... ,e-mail:........................................................

представляван от:

ЕГН ........................................ , л.к. №.................................................... . МВР-

гр........................................................

адрес:............................................................................................................. тел...........................

обслужваща банка:...........................................................................................................................

B IC :............................................ . IB A N :...........................................................................................

титуляр на сметката:.................................................................................................................

Дата ..................2014 год.

гр./с/...................................

Подпис и печат:............................................................

Име и фамилия:...........................................................

Длъжност:..........................................................................
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Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я
относно осигуряване в пълен обем необходимите количества от лекарствени продукти

Долуподписаният 

с адрес:.........

лична карта № ...................................... , изд. на ............................... г. от МВР - гр.
...................................... в качеството си на

на

със седалище и адрес на управление:

вписано в ............................................................................................, с
ЕИК......................................... с настоящата декларация

ДЕКЛАРИРАМ,

1. Че ще осигуря в пълен обем необходимите количества от лекарствени продукти 

за целия срок на договор.

2. Че разполагам със складова база, която позволява в случай на необходимост по 
спешност съответните лекарствени продукти да бъдат доставени в МБАЛ- 
гр.В.Търново в разумен срок - до 12 /дванадесет/ часа от заявката по факс.

3. Че разполагам със съответните транспортни средства според спецификата на 

лекарствените продукти.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за вписване на 

неверни данни в настоящата декларация.

Дата ..................2014 год.

гр./с/...................................

Декларатор :............................................................

Име и фамилия:...........................................................

Длъжност:..........................................................................
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Образец №4

ОФЕРТЕН ФОРМУЛЯР
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

До: ДПБ-с.Церова кория 
На вниманието на: Д-р Валентина Генова-директор

от

със седалище и адрес на 

управление:..................................................................................................................

тел.:........................................... ,факс:..............................,e-mail:................................................... ,

вписано в Търговски регистър с

ЕИК..................................................................................................................................

представлявано от

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящето Ви отправяме оферта за участие в обявената от Вас обществена 
поръчка чрез процедура на договаряне без обявление: „Доставка на медикаменти за 
нуждите на ДПБ-с.Церова кория, чрез периодично повтарящи се доставки след направени 
от възложителя заявки

Предлаганата от нас цена е ........................... /словом/

При изпълнението на поръчката ще се придържаме точно към условията на 
възложителя, съгласно документацията за участие.

Дата .................. 2014год.

гр./с/...................................

Подпис и печат:............................................................

Име и фамилия:...........................................................

Длъжност:......................................................................
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Образец №5

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният

с адрес:

лична карта № ...................................... , изд. на ...............................г. от МВР - гр.
...................................... в качеството си на

на

със седалище и адрес на управление:

вписано в Търговски регистър с ЕИК.......................................................................  с
настоящата декларация

ДЕКЛАРИРАМ:

1 .Не съм осъждан с влязла в сила присъда за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 - чл. 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - чл. 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния 
кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - чл. 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - чл. 252 от Наказателния кодекс.
е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, 
ал. 2.

2. Представляваното от мен дружество не е обявено в несъстоятелност;
3. Представляваното от мен дружество не се намира в производство по 

ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови 
актове.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за 
възлагане на малка обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за вписване 
на неверни данни в настоящата декларация.
Дата .................. 2014 год.

гр./с/...................................

Подпис и печат:............................................................

Име и фамилия:...........................................................

Длъжност:..........................................................................
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Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.47, ал.2 от Закона за обществените поръчки 

Долуподписаният

с адрес:

лична карта № ...................................... , изд. на ...............................г. от МВР - гр.
...................................... в качеството си на

на

със седалище и адрес на управление:

вписано в Търговски регистър с ЕИК.......................................................................  с
настоящата декларация

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваното от мен дружество не е в открито производство по 
несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 
смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е 
чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и 
подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, 
или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност 
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, 
включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и 
сигурността;

2а. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена 
поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на 
доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно 
решение;

3. Представляваното от мен дружество няма задължения по смисъла на чл. 162, 
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, 
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване 
или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за 
социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът 
или участникът е установен;

4.Нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 
пребиваващи чужденци през последните до 5 години

5. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 
Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени 
поръчки;

6. Не е установено от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на 
класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително 
разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва 
заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.
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Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 
Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за 
възлагане на малка обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за вписване 
на неверни данни в настоящата декларация.

Дата .................. 2014 год.

гр./с/...................................

Подпис и печат:............................................................

Име и фамилия:...........................................................

Длъжност:..........................................................................
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Образец №7

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният

с адрес:

лична карта № ...................................... . изд. на ...............................г. от МВР - гр.
...................................... в качеството си на

на

със седалище и адрес на управление:

вписано в Търговски регистър с ЕИК.......................................................................  с
настоящата декларация

ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваното от мен дружество няма :

1. лица по ал. 4, които са свързани лица с възложителя или със служители на 
ръководна длъжност в неговата организация.

2. лица които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 
Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за 
възлагане на малка обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за вписване 
на неверни данни в настоящата декларация.

Дата .................. 2014 год.

гр./с/...................................

Подпис и печат:............................................................

Име и фамилия:...........................................................

Длъжност:..........................................................................
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Образец №8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният 

с адрес:.........

лична карта № ...................................... . изд. на ...............................г. от МВР - гр.
...................................... в качеството си на

на

със седалище и адрес на управление:

вписано в ............................................................................................. с
ЕИК......................................... с настоящата декларация

ДЕКЛАРИРАМ,

Запознат съм със съдържанието на проекта на договор, част от 
документацията за възлагане на обществената поръчка с предмет: "Доставка на 
медикаменти за нуждите на ДПБ-с.Церова кория, чрез периодично повтарящи се 
доставки след направени от възложителя заявки”.

и приемам без възражение условията посочени в него.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за вписване на 

неверни данни в настоящата декларация.

Дата ..................2014 год.

гр./с/...................................

Декларатор :............................................................

Име и фамилия:...........................................................

Длъжност:..........................................................................
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Образец №9

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДПБ-с.Церова кория
ПРЕДМЕТ: "Доставка на медикаменти за нуждите на ДПБ-с.Церова кория, чрез 
периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки”.

П Р О Е К Т О Д О Г О В О Р

Д нес,....................................година в с. Церова кория се сключи настоящия договор
между:

1. Държавна психиатрична болница-с.Церова кория, обл. Велико Търнво,
представлявана от Д-р Валентина Генова - директор, в качеството си на орган по чл.7, т.З 
от ЗОП, Стефка Василева Хрелева-Главен счетоводител, с адрес с. Церова кория, ул. 
„Втора”, №27, ЕИК по БУЛСТАТ 000130079, наричана за краткост ’’ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от 
една страна и от друга страна

2.
....................................................................................................................................................... със
седалище: град ............., адрес на управление: .........................
........................................................... . регистриран в Търговски регистър с
ЕИК.................................................................................................. . представляван от
..................................................................................................................................................... с ЕГН
.............................................. , наричана по долу накратко ’’ИЗПЪЛНИТЕЛ”, на основание
чл.41 от ЗОП и Решение о т ............................. година на Възложителя, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави 

медикаменти /лекарствени продукти/ за нуждите на ДПБ-с.Церова кория, чрез 
периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки, наричани за 
краткост СТОКИ, по приложения списък (Приложение №1), предназначени за нуждите 
на ДПБ-с.Церова кория.

1.2.Настоящият договор влиза в сила о т ........................... година.
1.3. Срокът на договора е 24 месеца, считано от датата на влизането му в сила.

За доставката на лекарствените продукти по ал.1 от този договор Възложителят се 
задължава да заплаща на Изпълнителя единична цена за продукт, съгласно цените в 
ценовата оферта на Изпълнителя, която е неразделна част от настоящия договор.

II. ЦЕНА. НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ
2.1. Единичната цена на стоките по чл.1. без ДДС е посочена в ценова оферта на 

Изпълнителя, която е неразделна част от настоящия договор.
2.2. Цената на СТОКАТА по търговско наименование включва стойността на 

стоката, 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.
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2.4. Цената е определена до краен получател и не превишава регистрираната цена на 
производител, плюс максимално допустимата надценка за търговец на едро, без включен 
ДДС.

2.5. Цената, посочена в офертата, неразделна част от настоящия договор е 
ПОСТОЯННА и не може да се променя до края на действие на този договор, освен в 
случаите на чл.43, ал.2 от ЗОП. В случай, че през време на действие на договора 
стойността по чл.20 от Наредбата за условията, правилата и критериите за 
включване, промени и/или изключване на лекарствените продукти от Позитивния 
лекарствен списък стане по-ниска от договорената, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ безусловно 
ще заплаща лекарствените продукти по по-ниската цена, считано от датата на 
влизане в сила на конкретното решение на Комисията по Позитивния лекарствен 
списък.

2.5. Общата прогнозна стойност на доставките по договора е д о ..... ,00 лв. (........), без
включен ДДС .

2.6. Общата прогнозна стойност на доставките по договора е д о ..... ,00 лв. (........), с
включен ДДС.

2.7. Заплащането на стоките по договора се извършва отложено в срок до 60 
(шестдесет) дни, след представяне на следните документи:

а) оригинална фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС - 
оригинал и заверено копие;

б) приемателно - предавателни протоколи;
в) лекарствените продукти да са придружени с разрешения за продажба на 

партидите, издадени от Изпълнителна агенция по лекарствата -  оригинал или нотариално 
заверено копие. В случай, че разрешението за продажба не е издадено на името на 
изпълнителя, следва да се представи приемателно-предавателен протокол или фактура за 
прехвърляне на стоките.

2.8.В случай, че посочените в чл. 2.7. документи са нередовни или не са 
комплектовани, същите се връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемателно-предавателен 
протокол за изправяне на нередностите. Срокът по чл. 2.7. за плащане на доставката, 
започва да тече от датата на представянето на последния изискуем се документ.

2.9.Плащането на СТОКИТЕ се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез банков превод по 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: Банка

BIC: ........................................
IB AN:......................................................................................................................

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ -  СТОКИТЕ, по 

количества точно по заявката за своя сметка до болничната аптека на МОБАЛ- 
гр.Велико Търново.

3.2. Да достави СТОКИТЕ със срок на остатъчна годност не по -  малко от 60 %.
3.3. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на 

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

3.4. Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на СТОКИТЕ, предмет 
на настоящия договор, следва да бъде не по-малък от 60 % (шестдесет процента) от 
обявения от производителя.

3.4.1. В случай на доставка на СТОКИТЕ с по -  кратък от договорения срок на 
годност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка, както следва:

- 59,99% - 50% -10 % върху стойността на доставката;
- 49,99% - 40% - 20 % върху стойността на доставката;
- 39,99% - 30% - 30 % върху стойността на доставката;
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- 29,99% - 20% - 40 % върху стойността на доставката;
3.4.2.Доставка на СТОКИ с остатъчен срок на годност по -малък от 30 на сто от 

обявения от производителя се извършва само с мотивирано решение на директора на 
ДПБ-с.Церова кория и то за конкретно определено от него количество.

3.4.3.Доставки на СТОКИТЕ с остатъчен срок на годност под 20% няма да бъдат 
заплащани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.5. Да доставя СТОКИТЕ, придружени с надлежни документи в оригинална опаковка 
и с ненарушена цялост.

3.6. Да извърши доставката с грижата на добър търговец.
3.7. Доставката на СТОКИТЕ се извършва до 72 /седемдесет и два/ часа след 

направена писмена заявка. В заявката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя вида и броя на 
СТОКИТЕ, които желае да му бъдат доставени.

3.8. При писмена заявка за спешна доставка, следва да бъде доставена в срок до 12 
/дванадесет/ часа от получаване на заявката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в количествата, точно 
определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при невъзможност от доставка на заявените 
количества в срока по 3.7 веднага да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отказно писмо. Ако в 
срока по 3.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не получи заявените количества и не получи отказно 
писмо и това се повтори повече от два пъти, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали 
договора за съответните обособени позиции.

3.10. Ако по време на действие на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно 
не доставя заявените количества в срока по 3.7 , т.е. това се повтори повече от два пъти 
или повече от два пъти изпрати отказно писмо за невъзможност от извършване на 
доставка на заявените количества, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора 
с него за съответните обособени позиции.

3.11. Доставянето на по -  малки количества от заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
количества се счита за невъзможност от доставка и се приравнява на отказно писмо за 
недоставените количества и ако това се повтори повече от два пъти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да развали договора за съответните обособени позиции.

3.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да спира доставките поради просрочване на 
задължението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за заплащането им след изтичане на срока на 
отложено плащане. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има правото да начисли законната 
лихва. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спре доставките поради просрочване на задължението за 
заплащане, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящия договор с 
едноседмично писмено предизвестие, като в този случай не се начислява законна лихва 
върху неизплатените доставки.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати уговорената цена в размера, по начина 

и сроковете, определени в настоящия договор.
4.2. Да получи и приеме доставените СТОКИ в срока по този договор и качество, 

отговарящо на стандартите за съответната СТОКА чрез подписване на приемо- 
предавателен протокол от оторизирано лице на МОБАЛ гр. В.Търново.

4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от 
изискванията за доставката на СТОКИТЕ от настоящия договор, да откаже приемането на 
част или цялото количество СТОКИ, както и да откаже за заплати съответната цена, 
докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения, съгласно договора.

V.ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И 
РИСКА

5.1. Предаването и приемането на доставените СТОКИ, става с приемо-предавателен 
протокол, подписан от представител на МОБАЛ В.Търново и упълномощено лице на
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 2 (два) екземпляра. Подписаният протокол е основание за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да издаде фактура за доставените стоки.

5.2. Рискът от погиване и повреждане на СТОКИТЕ се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 
момента на подписване на протокола по т. 5.1.

5.3. Преминаването на собствеността върху СТОКИТЕ става в момента на 
подписването на протокола от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.4. В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на рекламираните СТОКИ от контролна 
организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя 
надлежен протокол.

5.5 Констатирани несъответствия при доставката се отстраняват след проверката на 
стоките по фактурата и допълнително уточнение с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е собственик на доставените СТОКИ от всяка 

доставка.
6.2. При недостатъци, повреди, дефекти, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след 

получаване на СТОКИТЕ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последния се задължава да съдейства на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняването им.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ
7.1. При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

представи в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора за 
обществена поръчка в размер на 2% от общата му прогнозна стойност без ДДС или 
 лв. / ......................... /, която ще се освободи след неговото приключване.

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок 
от 30 /тридесет/ работни дни, след извършване на цялата доставка, в случай че са 
изпълнени задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно настоящия договор, чрез 
връщане сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
БАНКА:

BIC :........................................................... , IB AN:

7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в 
процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за 
решаване от компетентен съд.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ
8.1.Настоящият договор може да бъде прекратен в следните случаи:
8.1.1.По взаимно съгласие. В този случай никоя от страните не дължи обезщетение на 

другата.
8.1.2.С изпълнението му.
8.1.3.Ако изпълнението на договора стане невъзможно, поради независещи от 

страните причини. В този случай никоя от страните не дължи на другата обезщетение.
8.1.4.При прекратяване на юридическото лице ИЗПЪЛНИТЕЛ, освен ако се даде 

съгласие договорът да бъде продължен с правоприемник.
8.1.5.При влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
8.1.6. Едностранно с едноседмично предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 

писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатиране в течение на изпълнение 
на договора на нарушенията посочени 3.8, 3.9 и 3.10 от този договор.
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8.1.7. Едностранно с едноседмично предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 
писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако се установи, че по време на изпълнение 
на договора СТОКИТЕ предмет на този договор покажат дефект трайно повтарящ се при 
тяхната употреба в следствие на което същите стават негодни за употреба или крият риск 
от възникване на опасност за здравето на пациентите.

8.2.При забава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при заплащане на дължимото по 
настоящия договор възнаграждение, той дължи законната лихва върху сумата за периода 
на забавата, освен в случаите на чл. 3.12, изречение трето.

8.3.В случай на причиняване на вреда на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради причина, 
дължаща се на доставени некачествени СТОКИ, като отклонението от качеството е 
констатирано при потреблението им, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да 
възстанови причинената вреда.

8.4.В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СТОКИТЕ в 
срока по 3.7.и по 3.8 от този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на просрочената доставка, но не- 
повече от 10% от стойността на недоставените СТОКИ. Сумата може да се удържи от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при изплащането й по представената фактура.

8.5. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на точка 3.12 от този договор.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
9.1.Настоящият договор не може да бъде изменян и допълван с анекс.
9.2.Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще 

бъдат в писмена форма за действителност, която ще се смята спазена и при отразяването 
им по факс, и други, в случаите предвидени в договора.

9.3.Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или във 
връзка с него, или с неговото нарушение, включително споровете и разногласията 
относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението и неизпълнението 
му, ще се уреждат по взаимно споразумение между страните, а когато това се окаже 
невъзможно - по съдебен ред.

9.4.Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети лица 
информацията, разменена по адрес на съвместните търговски преговори или 
предоставената под формата на оферти, спецификации и други.

9.5.Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на 
друга клауза или на договора като цяло.

9.6.3а неуредените въпроси по този договор се прилагат разпоредбите на ЗЗД, ЗОП и 
действащото законодателство на Република България.

Неразделна част от този договор е офертата на Изпълнителя от проведената

Договорът се изготви в 3 /три/ еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и

процедура.

един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ИЗП.ДИРЕКТОР: УПРАВИТЕЛ:

/ Д- р  В.Генова / /

/
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ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Ст.Хрелева /



Образец №10

Д Е К Л А Р А Ц И Я

относно остатъчния срок на годност

Долуподписаният

с адрес:

лична карта № ...................................... , изд. на ............................... г. от МВР - гр.
...................................... в качеството си на

със седалище и адрес на управление:

вписано в ............................................................................................. с
ЕИК......................................... с настоящата декларация

ДЕКЛАРИРАМ,

Остатъчен срок на годност на медикаментите не по -малък от 60 на сто от 
обявения от производителя към датата на всяка доставка.

В случай на доставка на лекарствен продукт с по-кратък срок от договорения срок 
на годност, ще дължа неустойка както следва :

- 59,99% - 50% - 10 % върху стойността на доставката;
- 49,99% - 40% - 20 % върху стойността на доставката;
- 39,99% - 30% - 30 % върху стойността на доставката;
- 29,99% - 20% - 40 % върху стойността на доставката;

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за вписване на 

неверни данни в настоящата декларация.

Дата .................. 2014 год.

гр./с/...................................

Декларатор :............................................................

Име и фамилия:...........................................................

Длъжност:..........................................................................
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Приложение №1

Предмет на обществена поръчка: "Доставка на медикаменти за нуждите на ДПБ-с.Церова 
кория, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки ”

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обособе АТС код Международно непатентно Лекарствена форма Количество на Прогнозно
МЕДИКАМЕНТИ ПРОТИВ ЕПИЛЕПСИЯ

1 N03 \G01 V ;ilproic acid tabl. gastr. res. 2 00mi2 600
ПСИХОЛЕНТ11ЧН11 МЕДИКАМЕНТИ
НЕВР0.1ЕПТИЦИ

2 N05AA01 Chlorpromazine amp. 25mg/ml-2ml 2 800
3 N05AF05 Zuclopenthixol amp. 200mg/lml 40
4 N05AF05 Zuclopenthixol ACUPHASE amp. 50mg/lml 40
5 N05AD01 Haloperidol amp. 5mg/ml 2 600
6 N05AF01 Flupentixol dekanoate sol. inj. 20mg/ml - 2 ml 20
7 N05AX08 Risperidone prolonged release + solvent 25mg 20
8 N05AX08 Risperidone prolonged release + solvent 37.5mg 20
9 N05AX08 Risperidone powaer tor suspension tor injection, 

nrolnnneri release + solvent 50mg 20
10 N05AX08 Risperidone oral solution 30ml 20
11 N05AX13 Paliperidone prolonged release tablets 6mg 1 200
12 N05AH03 Olanzapine tabl. coat. 15 mg 450
13 N05AX12 Aripiprazol tabl. 15 mg 2 100

АНКСИОЛИТИЦИ
14 N03AE01 Clonazepam tabl. 2 mg 2 460
15 N05BA01 Diazepam amp. 5 mg/ml-2 ml 3 000

психоА НА Л К (ГГИ 411И М ЕДИ КАМК 1 ГГИ
АНТИДЕПРЕСАНТИ

16 N06AA21 Maprotiline tabl. film 25 mg 1 700
17 N06AX17 Milnacipran capsule hard 50mg 600
18 N06AX22 Agomelatine film-coated tablets 25mg 600

ПСИХОСТИМУЛАНТИ
19 N06BX03 Piracetam caps. 400 mg 6 000
20 N06BX03 Piracetam sol. For inj. 200mg/ml-5ml 466

МЕДИКАМЕНТИ ДРУГИ Ш
21 J01DB01 Cefalexin caps. lOOOmg 840
22 J01CA01 Ampicillin caps. 500mg 480
23 J01CA04 Amoxicillin film.tabl. 1000 mg 2 400
24 J01AA02 Doxycycline caps. lOOmg 400
25 J01GB06 Amikacin amp. 250 mg/ml 2 ml 50
26 J01GB03 Gentamycin amp. 40 mg/2 ml 400
27 R06AC03 Chloropyramin tabl. 25mg 1600
28 A11DA01 Thiamine amp. 80 mg 100
29 А11НА02 Pyridoxin hydrchl. amp. lOOmg 100



30 А03ВВ01 Butylscopolamine tbl. 10 mg 1 500
31 В03ВЛ01 Cyancobalamin amp. 1000 mkg 2 0 0

32 A11GA01 Acidum ascorbicum amp. 500 mg/5 ml 500
33 A03FA01 Metoclopramid tabl. 10 mg 1 2 0 0

34 A10BB01 Glibenclamid tabl 3,5 mg 2  0 0 0

35 C02AC01 Clonidin tabl 0,15 m g 5 000
36 A07DA03 Loperamid caps 2mg 2  0 0 0

37 P03AX Viprin losion 100ml 300
38 D08AG03 Jod sol. 5% 50 Ml 50
39 D08AX08 Ethanol litre 70%-1000m1 40
40 D08AA01 Ethacridine sol. 0.1%-100mI 1 2 0

41 A05BA03 Silymarin dr. 22.50mg 8 0 0 0



Приложение №2

Предмет на обществена поръчка: "Доставка на медикаменти за нуждите на ДПБ-с.Церова кория, чрез периодично повтарящи се доставки след
направени от възложителя заявки ”

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Обос
обен

а

АТС код Международно
непатентно

наименование

Лекарствена форма Количество на 
лекарствено 

вещество

Наименование Предлагана
опаковка

Прогнозно
количество

Единична 
цена за 

единица

Обща 
стойност, 
без ДДС

Производ
ител

Оторизац
ия

_____
1

__________
N03AM1I Valproic acid tabl. gastr. res. 200mg 6 0 0 |

НСНХОЛЕНТИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ
НЕВРОЛЕПТИЦИ

2 N05AA01 Chlorpromazine amp. 25mg/ml-2ml 2  8 0 0

3 N05AF05 Zuclopenthixol amp. 200mg/lml 4 0

4 N05AF05 ACUPHASE amp. 50mg/lml 4 0

5 N05AD0I Haloperidol amp. 5mg/ml 2  6 0 0

6 N05AF01 Flupentixol dekanoate sol. inj. 20mg/ml - 2 ml 2 0

7 N05AX08 Risperidone injection, prolonged release + 25mg 2 0

8 N05AX08 Risperidone injection, prolonged release + 37.5mg 2 0

9 N05AX08 Risperidone powder tor suspension tor 
injection nrnlnnnpd release + 50mg 2 0

10 N05AX08 Risperidone oral solution 30ml 2 0

11 N0SAX13 Paliperidone prolonged release tablets 6mg 1 2 0 0

12 N05AH03 Olanzapine tabl. coat. 15 mg 4 5 0

13 N05AX12 Aripiprazol tabl. 15 mg 2  1 0 0

АНКСИОЛИТИЦИ
14 N03AE01 Clonazepam tabl. 2 mg 2  4 6 0

15 N05BA01 Diazepam amp. 5 mg/ml-2 ml 3  0 0 0

1ICHXOAH АЛКПТИЧНИ МЕДИК AM KHTH
АНТИДЕПРЕСАНТИ

16 N06AA21 Maprotiline tabl. film 25 mg 1 7 0 0

17 N06AX17 Milnacipran capsule hard 50mg 6 0 0

18 N06AX22 Agomelatine film-coated tablets 25mg 6 0 0



ПСИХОСТИМУЛАНТИ
19 N06BX03 Piracetam caps. 400 mg 6 000
20 N06BX03 Piracetam sol. For inj. 200mg/ml-5ml 466

МК.1ИКАМКН ТИ Д РУГИ
21 J01DB01 Cefalexin caps. lOOOmg 840
22 J01CA01 Ampicillin caps. 500mg 480
23 J01CA04 Amoxicillin film.tabl. 1000 mg 2 400
24 J01AA02 Doxycycline caps. lOOmg 400
25 J01GB06 Amikacin amp. 250 mg/ml 2 ml 50
26 J01GB03 Gentamycin amp. 40 mg/2 ml 400
27 R06AC03 Chloropyramin tabl. 25mg 1600
28 A11DA01 Thiamine amp. 80 mg 100
29 А11НА02 Pyridoxin hydrchl. amp. lOOmg 100
30 А03ВВ01 Butylscopolamine tbl. 10 mg 1 500
31 B03BA01 Cyancobalamin amp. 1000 mkg 200
32 A11GA01 Acidum ascorbicum amp. 500 mg/5 ml 500
33 A03FA01 Metoclopramid tabl. 10 mg 1 200
34 А10ВВ01 Glibenclamid tabl 3,5 mg 2 000
35 С02АС01 Clonidin tabl 0 ,1 5m g 5 000
36 A07DA03 Loperamid caps 2mg 2 000
37 P03AX Viprin losion 100ml 300
38 D08AG03 Jod sol. 5% 50 Ml 50
39 D08AX08 Ethanol litre 70%-1000m1 40
40 D08AA01 Ethacridine sol. 0.1%-100mI 120
41 A05BA03 Silymarin dr. 22.50mg 8 000


