Д О Г О В О Р
ДнесР.^-М-2015 г.в гр.Кюстендил,между
МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, представлявано от
изпълнителният директор АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ВЕЛИЧКОВ, от една страна,
наричан за краткост “възложител”,
и
„Медекс“ ООД, гр. София, район „Младост“, кв. „Горубляне“, ул. „Самоковско
шосе“ № 2Л, Търговски център «Боила», представлявано от д-р Емил Данев ЕГН
6203095306 в качеството му на управител наричано за краткост “изпълнител”,
на основание чл.41 ЗОП се сключи настоящият договор за следното
1.ПРЕДМЕТ И ОБШИ УСЛОВИЯ.
1.Възложителят възлага а изпълнителя приема да му доставя до болничната
аптека в гр.Кюстендил, пл.” 17-ти януари”№1, медикаменти по групи № XXI, XXII,
XXIII, XXXIX, XLIII, XLIV и XLIX и по цени съгласно Приложение 1 към договора на
обща приблизителна стойност 47885.42 /четиридесет и седем хиляди осемстотин
осемдесет и пет лв 42 ст/ лева без ДДС.
2.Доставките ще се извършват след заявка от страна на възложителя.
Н.ИЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
3. (1) Цените са фиксирани и не подлежат на корекция за времето на действие на
договора, освен в случаите на чл.43, ал.2 от ЗОП. В случай, че през времето на
действието на договора стойността по чл.20 от Наредба за условията, правилата и
критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от
Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по
Позитивния лекарствен списък стане по-ниска от договорената, възложителят
безусловно заплаща лекарствените продукти на по-ниската цена, от датата на влизане в
сила на конкретното решение на Комисията по Позитивния лекарствен списък.
(2) Лекарствените продукти следва да бъдат с не по-висока цена от определената
по реда на чл. 258, ал. 1 от ЗЛПХМ и чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ
4. Съгласно действащата нормативна уредба (ЗЛПХМ изм.ДВ.бр.60 от
05.08.2011 г.) лекарствените продукти, които се заплащат с публични средства, трябва
да са включении в приложение №2 на ПЛС, а стойността, която се заплаща се формира
като нивото на заплащане се умножава по стойността за опаковка, определена на база
референтна стойност на съответния лекарствен продукт (колона М на приложение №2
на ПЛС).
4.1.Плащането на цените по настоящият договор се извършва чрез банков
превод в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни от доставката и приемане на фактурата
по сметка IBAN: BG25BNPA94401020015410, BIC: BNPABGSX при банка БНП Париба
С.А. - клон София и след представяне на следните документи:
а/доставна фактура-оригинал;
б/писмена заявка, подадена от възложителя и получена от изпълнителя;
в/опис на заявените от възложителя, но недоставени от изпълнителя стоки,
подписан и подпечатан от изпълнителя.
4.2.Доставка, която не е окомплектована с някой от гореописаните документи не
подлежи на заплащане до представянето на липсващият документ,като срокът за
плащане започва да тече от представянето на липсващият документ /ти/.
III.ПРАВ А И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.
ггелят е длъжен:
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5.1 .да заплати доставените стоки в срока по чл.4.
5.2.да приеме доставените в срок стоки, съответстващи по вид, количество и
качество на договорените и заявени такива.
5.3.да уведоми изпълнителя своевременно за лошо изпълнена доставка.
5.4.след изтичане срока на договора да освободи гаранцията за добро
изпълнение;
6.Изпълнителят е длъжен:
6. Ида достави поръчаните стоки с договореното качество в срок до 6 /шест/ часа
от заявката, направена писмено или по телефон/факс;
6.2.да предаде доставените стоки на представители на възложителя;
6.3.да представи на възложителя документите,описани в чл.4,б.а-в;
6.4.да даде на възложителя гаранция за изпълнение на задълженията по договора
в размер на 2% от стойността му без включен ДДС, възлизащи на 957,71 /деветстотин
петдесет и седем лв, 71 ст./лева.
6.5 да предостави на Възложителя отказно писмо в случай, че няма възможност
да изпълни подадена заявка. Отказното. писмо следва да се изпрати по факс/имейл на
Възложителя до един час след получаване на заявката.
IV.KA4ECTBO. ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ.
7.Качеството на стоките,предмет на настоящия договор, следва да отговаря на
техническите стандарти на производителя, БДС, стандарта в страната-производител, за
което изпълнителят следва да представя на възложителя сертификат за качество при
всяка отделна доставка, издаден от компетентен орган в страната-производител.
8.Към датата на доставката остатъчния срок на годност на стоките не може да
бъде по-малък от 60% от обявения от производителя. Възложителят има право да
откаже приемането на стоки със срок на годност по-малък от посочения или да приеме
стоките, като ги заплати с отбив от 10% от цената.
V.ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.
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9.Рекламации за явни недостатъци на доставените стоки се правят писмено в 10
дневен срок от получаването им.Когато недостатъкът е скрит, 10 дневния срок започва
да тече от момента на откриване на недостатъка.
10.При констатирани недостатъци, изпълнителят е длъжен да замени
рекламираните стоки като достави нови в същия обем и видове,в срок до 24 часа след
рекламацията.
11. В случай на забавено изпълнение на задълженията по настоящия
договор,изпълнителят дължи на възложителят неустойка в размер на 0,5% дневно
върху стойността на неизпълнената част от до говора,за срока на забавата.Тази
неустойка възложителят има право да я прихване от насрещното си задължение към
изпълнителя, а ако то е недостатъчно-от гаранцията за изпълнение на договора.
11.1.
Правото да се получи неустойката е независимо и съществуващо наред е
правото на възложителя да развали договора и да задържи гаранцията за изпълнение
заедно е неустойката.
12.В случай на забава в плащането от страна на възложителя,последният дължи
на изпълнителя обезщетение в размер на законната лихва за срока на забавата върху
неизпълненото в срок плащане.
13.Във всички случаи на неизпълнение на една или няколко от клаузите по
нас гоящия договор от страна на изпълнителя,в това число пълно или частично
неизпълнение,лошо изпълнение, неизпълнение в срок и др.,възложителят има право да
задържи гаранцията за изпълнение,да претендира неустойка и/или да развали договора
без предизвести

У1.СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ.
14.Договорът се сключва за срок от една година и произвежда действие от
датата на подписването му, като действието му продължава до подписване на нов
договор.
15.Настоящият договор може да бъде прекратен при:
15.1.взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
15.2.при заличаване от търговския регистър на някоя от страните;
15.3.от възложителя - безвиновно чрез едностранно писмено предизвестие със
срок от 30 дни, при което възложителят не дължи на изпълнителя обезщетение или
неустойка за остатъка от срока на договора;
15.4.Възложителят може да развали едностранно настоящият договор в случай
на частично или пълно неизпълнение на което и да е от задълженията на изпълнителя
без да дължи предизвестие за това с възможност за изпълнение. Развалянето се
осъществява с писмено уведомление,което поражда действие от получаването му от
изпълнителя.
УН.ДРУГИ УСЛОВИЯ.
16.В случай на неуредени по доброволен път спорове между страните, същите
ще се отнасят за разрешаването им пред родовокомпетентния съд със седалище
гр.Кюстендил.
18.Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра с равна сила по един за всяка от страните.
Данни за възложителя:
ЕИК/ЕГН 109080582
Адрес:гр.Кюстендил 2500
пл.’Т7-ти януари” №1
Тел 078/550261,Факс 078/550231

Данни за изпълнителя:
ЕИК/ЕГН 131268894
Адрес: гр. София, 1138
ул. «Самоковско шосе» № 2Л,
Търговски център «Боила»
Т е л + 2 9175545 Факс + 2 9175538
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ГРУПА № XXI
Sodium chloride,Potassium
chloride,Calcium chloride dihydrate-500
B05BB0I
ml
ГРУПА № XXII
В05ВВ01
Sodium chloride sol.inf. 9 g/1 - 250 ml.
ГРУПА № XXIII
B05BB01
Sodium chloride sol.inf. 9 g/1 - 500 ml
ГРУПА № XXXIX
N02BB02 ml.
ГРУПА № XLIII
A02BC05 Esomeprazole 40 mg. / 5 ml. powd.inj./inf.
ГРУПА № XLIV
V08AB04 Jopam idol 370 mg 50 ml
V08AB04 Jopamidol 370 mg 100 ml
Спринцовки з а jopam idol
ОБЩО ЗА ГРУПАТА
ГРУПА № XLIX
B02BDO1 Хуман протромб.комплекс - 500 iu

//Je

/

v^4

6 V ■’

Референтна
стойност за
терапевтичен
курс
Ед. Цена с
1У1ярк Количес
TB O
а
ДДС

Общ а сума
Търговско име
с ДДС

Производител

fl
RINGER Baxter solution for
8255.25 infusion 500 ml x 1

Baxter

7312 0.00336

1,129

fl

19808 0.00584

0,919

18203,55 solution for infusion 250 ml x 1

Baxter

fl

12833 0.00332

1,009

12948,50 solution for infusion 500 ml x 1

Baxter

amp

16400 1.31100

0,340

5576,00 mg/ml - 2 ml x 1

6,639

1546,89 solution for injection/infusion x 1 Sandoz

fl

233 10.67250

br
br
br

1
132
133

23,180

23,18 for injection - 50 ml x 1

46.360

6119,52 for injection - 100ml x 1

26.990

3589,67 ml

3

S.p.A, Италия
S.p.A, Италия
S.p.A, Италия

9732,37

0,00
br

PharmaSwiss

399,980

1199,94 powder and solvent for solution

Baxter

