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Днес,..Ел......... 2017 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
“ФЬОНИКС Фарма” ЕООД, ЕИК: 203283623, със седалище и адрес на управление гр.
София 1700 ул. "Околовръстен път" № 199А, представлявано заедно от Веселин Величков
Кунев - управител и Юлиан Атанасов Неделчев - управител, чрез пълномощниците им
Красимир Николаев на длъжност Директор Болничен пазар, заедно с Даниела Николова на
длъжност Магистър Фармацевт Болничен пазар, съгласно пълномощно с per. №
135/27.01.2017 г. на нотариус per. № 049 на НК, наричано за краткост “изпълнител”,
на основание чл. 112 и следващите от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на
Решение № 12./23.02.2017 г за класиране и определяне на изпълнител на обществена поръчка
с предмет „Доставка на медикаменти”, се състави и подписа 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 цени съгласно приложение №1 към
договора на обща приблизителна стойност 113997,92 /сто и тринадесет хиляди деветстотин
деветдесет и седем лв и 92 ст/ лева без ДДС.
2.Доставките ще се извършват след заявка от страна на възложителя.
П.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
3. (1) Посочените в Приложение № 1 цени не подлежат на промяна, освен в случаите
на промяна на държавно регулирани цени. В случай на промяна на държавно регулирани
цени на продукти, предмет на настоящия договор, оферираните цени могат да бъдат
променяни само при стриктно спазване на разпоредбите на ЗОП
(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 след доставката по сметка BG91UNCR96601030899522 при банка
„УниКредит Булбанк” АД 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 горес
подлежи на заплащане до представянето на липсващият документ
започва да тече от представянето на липсващият документ /ти/.
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НЕПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.
5.Възложителят е длъжен:
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:
6.1.да 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 да даде гаранция за изпълнение на договора в размер на 4559,92 /четири
хиляди петстотин петдесет и девет лв и 92 ст/ лева, представляваща 4% от стойността на
договора без включен ДДС. Гаранцията се внася по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
В 09580М В 91301048570102 в ОБЩИНСКА БАНКА, В1.С: БОМВВОЗБ преди подписване на
договора или под формата на банкова гаранция, валидна за целия срок на договора, но не помалко от 13 /тринадесет/ месеца. Тя се предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на
договора и трябва да съдържа условие за безусловно и неотменимо изплащане след писмено
предявено искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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 .КАЧЕСТВО. 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 помалък от 75% 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.
У.ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.
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.
Ю.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 ввдху
стойността на неизпълнената част от договора,за срока на забавата.Тази неустойка
възложителят има право да я прихване от насрещното си задължение към изпълнители, а! ако
то е недостатъчно-от гаранцията за изпълнение на договора.
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11.1.
Правото да се получи неустойката е независимо и съществуващо наред с правото
на възложителя да развали договора и да задържи гаранцията за изпълнение заедно с
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 настоящия
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 предизвестие.
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 от възложителя - безвиновно чрез едностранно писмено предизвестие със срок от
30 дни, за всички обособени позиции или за част от тях;
15.5.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 109
Адрес:гр.Кюс
пл.” 17-ти януг
Тел 078/55026
За възложителя:

Гл.счетоводител:

Данни за изпълнйтеля:

Приложение 1

Ценово предложение от Фьоникс Фарма ЕООД /наименование на участника/
Поре
ден

№

Анатомот
ерапевти
чен код (
АТС к о д )

Ед.цена с ДДС
Описание /генерично наименование, активно лекарствено вещество,
лекарствена форма/

Мярка

Количество

Обща иена с ДДС

О БО С О БЕ Н А ПО ЗИ Ц И Я 10
Glucerinuin 1000 ml
O leum vaselini 1000 ml
T inktura iodi 5% 1000 ml
Iod benzin 1% 600 ml
Talk 50 gr

ml

! 588
14 600

br

43

op

55

V azelin albuin 900 gr.

5 149

C alcium carbonicum pulv

10600

0,0067

39,45

0,0080
0,0202
8,4000

68,70
294,92

0,6000
0,0080
0,0109

33,00
41,19

361,20

115,54
2,32

M agnesii sulphurici x 30 gr.
Kalii hiperm ang. X 20 gr

op

0,5800

op

0,8800

7,92

10

Sol. Pioktanini 1 % 50 ml

op

1,6300

13,04

II

Acidum salicilicum x 25 gr

op

61

0,6700

40,87

12

FR1ZOPEP 400 gr

_op_

13

19,2000

249,60

n_

FR1ZOLAK. 400 gr

_ 0£ _

II

5,4000

59,40

14

FR1ZOVOM 400 gr

op

16

9,1200

145,92

15

Frizubin 200 ml

_op_

• 517

2,6900

1390,73

16

A07BA01

C arbo pulvis 20 gr.

_op_

62

1,5000

17

G07AM 01

T etanos antitoksin 1 ml

am p

IN

2466

1,0550

93,00
2601,63

G 06A A 02

Serum antitctanikum 1500 E

am p

15

69,3400

О БЩ О ЗА Г РУ П А Т А

1040,10
6598,53

О БО С О БЕ Н А П О ЗИ Ц И Я 24
D 08A G 02

Povidonum cum jodo sol. 100 ml

D 08A G 02

Povidonum cum jo d o sol. 1000 ml

D 08A G 02

Povidonum cum jodo ung.90 g

S01A A 12
S01A A 12

OP
OP

542

2,7600

60

10,7800

646,80

617

5,9100

3646,47

T obram icin collyr 0,3 % 5 ml

op
br

38

2,8100

106,78

T obram icin 0,3 % 5 ml ungv.

br

23

3,0400

69,92

S01EC04

B rinzolam ide 10 m g/m l 5 ml

br

16,4500

SOI E D O 1

T im olol 0,50 % 5 m l.

br

2,9000

О БЩ О ЗА Г РУ П А Т А

1495,92

1

А02ВА 03

О БО С О БЕ Н А ПО ЗИ П HH 32
amp

Fam otidine powd.inj. 20 m g.+solv. 5 ml.

22281

1,6240

36184,34

358

9,5700

3426,06

66

736,8000

48628,80

tl

7832

3,6300

28430,16

fl

3

2489,95

7469,85

О БО С О БЕ Н А П О ЗИ Ц И Я 3 4
1

А16АХ01

A lfa lipoic acid, m eglum ine salt(T hioctic acid, m eglum ine salt)600m g /50 m l., sol.inj.

П

О БО С О БЕН А П О ЗИ Ц И Я 36
1

B01AD 02

amp

A lteplase 50 m g., pow d.inf.

О БО С О БЕ Н А П О ЗИ Ц И Я 48
1

J0 IC R 0 4

A m picillin sodium 1063 m g Sulbaktam sodium 547 m g powd.inj
О БО СО БЕН А П О ЗИ Ц И Я 57

1

B02BD08

Eptacog alfa pow d.inj.2m g(100K IU )

