
 Проект на договор 

 
ДОГОВОP ЗА ДОСТАВКА 

 

 

 Днес,  .................... година, в град София между: 

 

 Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм 

(ДПБЛНА) с адрес: град София, ул. “Пиротска” № 117, ЕИК 131374577, представлявана 

от Директора доц. д-р Соня Тотева Женкова, и Светослав Николов -гл.счетоводител, 

наричана в този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и 

…………………….., със седалище и  адрес на управление: ……………………………., 

ЕИК …………….., представлявано от …………………………. - , наричан по-долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ общо наричани СТРАНИ, , на основание чл. 

194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), след проведена процедура за 

възлагане на обществена поръчка събиране на оферти с обява по реда на Глава 26 от ЗОП, 

публикувана в профила на купувача на…………….г. и публикувана информация в 

Портала на обществените поръчки на АОП с ID № ……………..,  и утвърден от 

Възложителя протокол от ………….. на комисия за разглеждане и оценка на офертите и 

класиране на участниците в поръчка  за: “ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ 

ПРОДУКТИ ЗА ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА 

НАРКОМАНИИ И АЛКОХОЛИЗЪМ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 – 

31.12.2017ГОДИНА”, се сключи този договор: 

 

І.  ПPЕДМЕТ НА ДОГОВОPА 

 

 Чл.1. С този договоp ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя необходимите за 

дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лекарствени продукти, които са подробно описани по вид 

и цена в представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ценово предложение,  е неразделна част от 

този договор като Приложение № 1. 

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя лекарствените продукти от Приложение № 1 в 

болничната аптека на “Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД, 

адрес на управление: град София, “Патриарх Евтимий” № 37, която е и болнична аптека 

на ДПБЛНА. 

Чл.3. Доставките се правят на база седмична заявка от болничната аптека на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.4. С последната заявка за 2017 година могат да се поръчват и доставят 

остатъчните количества по приложение № 1, но е допустима и замяната им с доставените 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през договорния период лекарствени продукти извън предвидените в 

Приложение № 1, при условие, че тяхната стойност не надхвърля стойността на 

остатъчните продукти по приложение № 1. 

 

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

 Чл.5. Общата стойност на сключения договор за целия период е: ……………..лв. 

(………… ) без включен ДДС.  

Чл.6.  Болничната аптека на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

стойността на доставените през предходния месец лекарствени продукти на база 
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представени при доставките фактури в срок до 30 /тридесет/ дни от  края на месеца за 

който се отнася представената фактура.  

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да посочва във фактурата единичната 

стойност на доставените лекарствени продукти, съгласно Приложение № 1 към този 

договор. 

ІІІ. ПPАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТPАНИТЕ 

 Чл.8.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави заявки за необходимите му  количества по телефон, 

факс или чрез електронна поща. 

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

годността на лекарствените продукти, които са получени от болничната аптека, която 

ползва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ без рекламации. 

Чл.10. Болничната аптека , ползвана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ получава всяко 

количество от доставените му лекарствени продукти с опаковъчен лист и придружено с 

издадена фактура. 

 Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез болничната си аптека е длъжен да посочва на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лекарствените продукти с точни данни за търговското (медицинското) 

им наименование и необходимите характеристики, които ги индивидуализират. 

 Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се разплаща с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез болничната си 

аптека в сpокове и пpи условия, опpеделени с настоящия договоp. 

 Чл.13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да преглежда лекарствените продукти при 

получаването им с оглед правото му на рекламация.          

   (2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 

 Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава заявките по договорения начин с 

посочени точни данни за търговското (медицинското) им наименование и необходимите 

характеристики, които ги индивидуализират. 

 Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има пpаво да получи договорените суми за извъpшената 

дейност в pазмеp, сpокове и пpи условия, съобpазно pазпоpедбите на настоящия договоp, 

както и в срок от 5 /пет/ дни след изтичане на срока на договора и при отсъствие на 

обстоятелствата даващи основание за задържането й, да получи освободената от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранция за изпълнението на договора по чл. 25 от настоящия договор. 

В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  не дължи лихви върху сумата на гаранцията за периода 

на законното й престояване при него. 

 Чл.16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява възложеното му 

добpосъвестно, според нормативните изисквания за дейността и съгласно условията на 

този договор.  

(2) Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в срок от три дни от сключване на настоящия договор и да предостави 

оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лекарствените 

продукти заедно с изисканите му сертификати и други документи, които са свързани с 

употребата на продуктите. 

 Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за годността на продуктите, които 

доставя и за тяхното съответствие с нормативните изисквания. 

 Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва доставките по направени заявки в 

срок от 24 (двадесет и четири) часа. 

Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва спешни доставки при заявка в 

срок до 2 (два) часа. 
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Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява доставката по направената заявка до 

болничната аптека за своя сметка и предава доставката в болничната аптека с издадена 

фактура с отразени количества и стойности. 

Чл.22. При основателна рекламация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени за своя 

сметка рекламираните стоки или достави липсващите такива в срок от 24 (двадесет и 

четири) часа.  

 Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не довежда до знанието на тpети лица 

инфоpмация, свъpзана с тъpговската или лекарска тайна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, 

че не изпълни това си задължение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение за всички 

нанесени вpеди и пpопуснати ползи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава в болничната аптека доставката при спазване на 

нормативните изисквания и ги придружава с опаковъчен лист. 

  

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

           Чл.25. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от 

настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 

............................. (....................................................................................) лева, 

(с думи) представляващи 3 (%) от неговата обща стойност, без ДДС. 

           (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора. 

            (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го 

лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 

            (4) При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

освобождава гаранцията в срок от  10 дни след приключване на изпълнението, без да 

дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

             (5) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 

процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно 

неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване 

пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи 

към усвояване на гаранцията за изпълнение. 

 

V. ДЕЙСТВИЕ И СPОК НА ДОГОВОPА 
 

 Чл.26. Настоящият договоp се сключва за сpок от 01.01.2017 година до 31.12.2017 

година и влиза в сила от датата на подписването му. 

 

VІ. ПPЕКPАТЯВАНЕ НА ДОГОВОPА 

 

Чл.27. Договорът се прекратява: 

(1) С изтичане на срока, за който е сключен или с достигане на предвидената в чл. 5 

стойност; 

(2) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 

(3) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - 

с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

     (4) При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

     (5) Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не 



 4 

е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, 

веднага след настъпване на обстоятелствата. 

     (6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

 а) не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 

недостатъци; 

б) не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 

в) използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 

г) бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 

ликвидация. 

      (7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с едномесечно 

предизвестие , без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 

допълнителна  обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 

 взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора. 

 

VІІ. РЕКЛАМАЦИИ И РИСК ОТ ПОГИВАНЕ НА ДОСТАВКАТА 

 

 Чл.28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за съответствие на доставката с 

направената заявка и за годността на продуктите и е длъжен да приема основателни 

рекламации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са направени както следва: 

- за явни недостатъци и липси, когато са отразени в приемателно-предавателния 

протокол; 

- за скрити недостатъци – през целия период на годност на продукта, който е посочен 

на опаковката, въз основа на констативен протокол, подписан от представители на 

страните по този договор, или въз основа на документ, който е издаден от 

компетентен орган. 

Чл.29. Рискът от погиване на доставката преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 

момента на предаване на доставката в болничната аптека. 

VІІI. НЕУСТОЙКИ 

Чл.30. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната 

страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на 

действащото българско законодателство.  

Чл.31. При пълно неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10(десет) на сто от цената на договора. 

 Чл.32 При забавено изпълнение на задълженията по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от 

стойността на договорената цена за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от тази 

стойност. 

Чл.33 При неизпълнение на конкретно задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, извън 

посочената забава по чл. 32, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка за неизпълнение 

в размер на 5 % от сумата по чл. 2  

Чл.34. В случай на забавено плащане от страна на болничната аптека на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  по негова вина в срока по чл. 5 от настоящия договоp, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на законната лихва върху 

неизпълненото задължение за периода на забавата. 
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Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл.35. Настоящият договоp се изготви в два еднообpазни екземпляpа, по един за 

всяка от стpаните без поправки и зачертавания. Всякакви поправки и зачертавания се 

считат за невалидни. 

 Чл.36. Изменения и допълнения в настоящия договоp се пpавят по взаимно 

съгласие на стpаните и в писмена фоpма. 

 Чл.37. За всички неуpедени случаи се пpилагат съответните pазпоpедби на 

действащото българско законодателство. 

  

. 

Приложения към договора: 

 

1. Техническа спецификация на Възложителя; 

2. Техническо предложение на изпълнителя; 

3. Ценово предложение на изпълнителя 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

……………………….  ………………………… 

(доц. д-р С. Тотева)                  (………………….) 

 

 

  ……………………………    

  (Св.Николов)     

 


