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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
 

за доставка на лекарствени продукти  
 
 Днес, ...…………2017 год. в гр. Пловдив между:  

1). УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД - гр. Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. Пещерско 
шосе 66, представлявано от проф. д-р Карен Джамбазов, д.м. – Изпълнителен директор и 
Марияна Гешева – Гл. счетоводител, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една 
страна и  
 2). .................................................... , от друга страна, наричана за краткост по-долу 
“ИЗПЪЛНИТЕЛ”, 
 
 на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във 
връзка с Решение № …… / …….. 2017 год. на Изпълнителния директор на УМБАЛ 
„Свети георги“ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на 
обществената поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти необходими за 
дейността на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, предназначени за лечение на 
онкологични заболявания” , се сключи настоящият договор за следното 
 
 І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лекарства (наричани по нататък “стоките”), описани по видове, опаковка и 
количества в Приложение №1, което е неразделна част от настоящия договор, срещу тяхното 
заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

1.2. Доставките се извършват по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 
задължен да приеме и заплати само количествата и видовете, които е заявил и които са 
доставени при условията на настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да заяви 
всички видове и количества по Приложение №1.  

1.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да заявява, респ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
достави по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количества от съответния артикул по Приложение № 
1 към договора над определените в колона №14, при условията на настоящия договор. 

 
 ІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ. ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНАТА 

2.1. Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
за извършените доставки на лекарства, е в лева, с ДДС и всички разходи до краен получател- 
Болнична аптека на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66.  

2.2. Цената е определена при условията на краен получател за целия срок на договора.  
2.3. Ако в следствие на намаляване цената на лекарствените продукти в Позитивния 

лекарствен списък, тя стане по-ниска от договорената, доставката на съответния лекарствен 
продукт се извършва по новата по-ниска цена, считано от датата на влизане в сила на 
конкретното решение на Комисията по Позитивен лекарствен списък. 

2.4. За лекарствените продукти, чиято референтна стойност, определена в Приложение 



Приложение №3 

 
 

№2 на ПЛС, е по-висока от стойността, която НЗОК заплаща, доставката се извършва по 
цени, не по-високи от тези на НЗОК. 

2.5. Договорът подлежи на изменение само в случаите, предвидени в чл. 116 от ЗОП 
2.6. Общата стойност на доставките по договора възлиза на ……………….. лв. с ДДС. 
2.7. Стойността на договора по т. 2.6. се определя като предложената цена за 

изпълнение на поръчката за 12 месеца, но стойността на договора може да се увеличи двойно 
при спазване на 116, ал.1, т.1 от ЗОП, в случаите на: 

2.1. Удължаване на срока на договора с 12 месеца при условията на настоящия договор, 
в който случай стойността на договора нараства двойно, за да обезпечи оставащото време на 
договора,  

2.2. Завишаване на общата стойност на договора с 10% в случаите на надвишаване на 
първоначално заложеното прогнозното количество лекарствени продукти. 

2.3. Възложителят може да пристъпи към разходване на увеличената стойност на 
договора и преди изтичането на 12 месеца от вличзане в сила на договора, ако първоначалното 
предвидената сума за този период се е оказала недостатъчна. 
 
 ІІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, чрез банков 
превод по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: ..................................................... 
IBAN :.....................................................  
ВIC:......................................................... 

 
 3.2. Доставените стоки се заплащат при условията на отложено плащане до 60 дни 
след доставката и представяне на фактура (митническа декларация) и приемо-предавателна 
форма. 
 3.3. Банковите разходи по превода са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 3.4. В случаите, когато доставката е осъществена, без да са спазени изискванията по 
изпълнението й, определени в този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се освобождава от 
задължението да плати цената на съответната доставка.  

3.5. Ако за изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предвидил използването 
на подизпълнител и когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнителя, може 
да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията 
по тази точка се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му. Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като 
недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. Плащанията към 
подизпълнителя се извършват по банков път, в сроковете и въз основа на документите, 
посочени в тази глава. 
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 ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ 
 4.1. Доставянето на стоките, предмет на настоящия договор, се извършва в срок до 
………….. (съгласно Оферта) след получаване на заявка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 4.2. В случай на обективна невъзможност за изпълнение на доставката в срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съобщи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за закъснението, за 
причините, довели до закъснението, и за възможностите и срока на доставка. Съобщаването е 
писмено. В противен случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ губи правата си по настоящия договор за 
доставките (стоките), за които е в забава. 

 
 V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 
 5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е: краен получател – УМБАЛ 
«Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66 – Болнична аптека. 
 5.2. Собствеността и рискът от случайно погиване или повреждане на стоките 
преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне. 
 
 VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ 
 6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали в мястото на 
доставяне, съгласно подписаната приемо-предавателна форма. 
 
 VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

7.1. да достави стоките в договорения срок и да ги предаде придружени с 
необходимата документация за качество и произход и съгласно нормативните изисквания за 
добра дистрибуторска практика; 

7.2. да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на 
доставяне; 

7.3. след доставяне на стоките до крайния получател да представи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в точка 3.2. от настоящия договор; 

7.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими правила и изисквания, 
свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 
колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и 
трудово право съгласно приложение № 10 от Закона за обществените поръчки. Съгласно чл. 
115 ЗОП, задължението се отнася и до ангажираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители. 

7.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор с предвидения подизпълнител в 
процедурата по ЗОП, ако има такъв. В срок до три дни от сключването на договор за 
подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата 
подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или допълнителното 
споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 
66, ал. 2 и 11 от ЗОП.  

7.6. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на тази забрана 
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доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на 
обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на 
договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно - от 
договора за подизпълнение 
 7.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да извърши замяна или включване на подизпълнител по 
време на изпълнение на договора по изключение, когато възникне необходимост, ако са 
изпълнени едновременно следните условия: 
  1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата по 
ЗОП; 
  2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които 
ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 
 7.8. При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по 
предходната точка преди извършването на замяната.  
  7.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 
 
 VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:  

8.1. да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество 
и качество на описаното в настоящия договор;  

8.2. да заплати доставените стоки в уговорените срокове. 
  8.3. да приеме и заплати само количествата, които е писмено заявил. В тежест на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е да удостовери заявката и нейното получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
 ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ. 
 9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен 
представител на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив.  
 9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателна форма, 
удостоверяваща че стоките от съответния вид, количество и качество са получени. 
 
 Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ. 
 10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на 
техническите стандарти на производителя. 
 10.2. Към датата на доставката, гаранционният срок на стоките, предмет на настоящия 
договор е съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не е по-малък от 60% от остатъчния 
срок на годност. 
 10.3. В случай на доставка на лекарствен продукт, с изключение на специфичен 
биологичен лекарствен продукт, с по-кратък от договорения срок на годност, изпълнителят 
заплаща неустойка в следните размери:  
 от 59,99% до 55% - 2% върху стойността на доставката; 
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 от 54,99% до 50% - 4% върху стойността на доставката; 
 от 49,99% до 45% - 6% върху стойността на доставката; 
 от 44,99% до 40% - 8% върху стойността на доставката; 

Възложителят може да избере да приеме продуктите, попадащи в тази точка, и да 
начисли предвидената неустойка или да откаже приемането на продуктите. 

 10.4. Доставката на лекарствени продукти (без биологичните продукти) с остатъчен 
срок на годност по-малък от 40 на сто от обявения от производителя се извършва само след 
писмено повърждение на изпълнителния директор на лечебното заведение за определен 
лекартствен продукт и за определено количество от него. При липса на писмено 
потвърждение купувачът може: 1. да не заплати цената по Приложение №1 към този договор; 
2. да върне стоките на Продавача и след изтичане на срока им на годност без да му дължи 
нищо; 3. да начисли неустойка в размер на 15% от стойността на доставката - ако е употребил 
лекарствените продукти. 

10.5. При доставка на биологичен лекарствен продукт с остатъчен срок на годност по-
малък от 25% от обявения от производителя срок на годност, Възложителят може да върне 
доставката на Продавача, включително и след изтичане на срока на годност, или да я приеме, 
като начисли неустойка в размер на 10% от стойността на доставката. 

 
 ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 
 11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предявява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ рекламации за: 
 а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация /явни 
недостатъци/ при тяхното приемане; 
 б/ качество /скрити недостатъци/  
 в) при доставяне на стоки не от договореният вид, посочен в т. 1.1. при приемането им 
или в по-късен момент, към датата на констатирането им; 
 11.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките се записват в приемо-предавателната 
форма, която се подписва от приемащия и предаващия (приносител, превозвач) стоките, като 
по преценка на приносителя стоките могат да останат на съхранение и отговорно пазене при 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В този случай собствеността върху стоките не се преминава върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Рекламациите се предявяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в тридневен срок,  

11.3. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност, като 
рекламацията се придружава задължително от констативен протокол, издаден от независим 
контролен орган, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените 
недостатъци в седемдневен срок. 
 11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на 
получените стоки и партидни номера, основанието за рекламация и конкретното искане на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да 
отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я 
отхвърля. 
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 11.6. При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срока по т. 
4 от настоящия договор за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне 
договорените стоки. При рекламации за скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ длъжен в 
срока по т. 4.1. да замени стоките за своя сметка и риск. 

11.7. При отказ за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи еднократна 
неустойка в размер на 20% от стойността на съответната позиция от Приложение №1, за 
която е направен отказа. За отказ от изпълнение на договора се счита и липсата на отговор в 
продължение на повече от 3 дни след получаване на писмено запитване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
за срока, в който ще бъде изпълнена доставката.  

 
 ХІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ 
 12.1. За неизпълнение на задълженията си за доставка в срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 лв. на час, когато срокът е уговорен в 
часове и 200 лв на ден, когато срокът е уговорен в дни, но не повече от 20% /двадесет 
процента/ от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в 
случаите, в когато те надхвърлят договорената неустойка.  
 12.2. При неизпълнение на задълженията си по т.3.2. от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
дължи неустойка в размер на 0,02% за всеки ден забава, но не повече от 3% от стойността на 
неиздължената сума. Страните се съгласяват, че уговорената неустойка компенсира изцяло 
забавата и че не си дължат лихви за целия период на забавата. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
счита, че вследствие на забавата е претърпял вреди над предвидената неустойка, техният 
размер подлежи на доказване и не се презумира с размера на неустойката. 
  12.3. Когато, при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 
задълженията си по раздел ХІ от настоящия договор в срок, освен обезщетение, същият 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ наказателна неустойка в размер на 50 на сто от цената на 
стоките, за които са направени рекламациите. 
 12.4. Когато в случаите на доставка, изпълнена без да са спазени изискванията на 
настоящия договор, в т.ч. забава, несъответствия на заявените количества, неспазване на реда 
на заявяване и други, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ използва за животоспасяващи цели доставени 
лекарствени продукти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на 
продуктите, която се установява с надлежни разходооправдателни документи от 
производител или доставчик на изпълнителя, но не повече от договорената с настоящия 
договор цена. Тази клауза не се отнася за случаите на доставка на лекарствени продукти, с по-
малък остатъчен срок на годност от договорения. Намаляването на цената по тази точка не се 
отразява върху другите договорни последици за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неспазването на 
условията на договора като неустойки, прекратяването на договора и други.   
 12.5. Независимо от причините, при забава в доставките от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (освен в случаите на форсмажорни обстоятелства по раздел ХІІІ), 
продължила повече от пет работни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати 
едностранно изцяло или частично договора, като даде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подходящ срок 
за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за 
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прекратен. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойка и обезщетение за 
претърпените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вреди от прекратяването на договора.  
 12.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и извън случаите на 
предходната т.12.5., когато в хода на изпълнение на договора и/или въз основа на направено 
възражение, се установи, че не може да изпълни своите задължения в резултат на 
обстоятелства, възникнали след сключване на договора, като липсата на достатъчно приходи, 
отпадане на нуждата от съответните стоки и т.н. 
  
 ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
 13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесените вреди и 
загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолимата сила. 
 13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в 
забрава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 
 13.3.“Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. 
 13.4. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, 
както и да уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването на 
непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 
вреди. 
 13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с 
тях насрещни задължения се спира. 
 13.6. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или 
чрез умишлено действие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негови представители и/или 
служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
  
 ХІV. СПОРОВЕ 
 14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между 
страните се решават чрез преговори между тях. 
 14.2. 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. 
  
 ХV. СЪОБЩЕНИЯ 
 15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са 
валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 15.2. 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 телефакс. 
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15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с този договор се смятат: 
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ....................... ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ............................ 
 

  
 
 

15.4. При промяна на адресите по т.15.3. съответната страна е длъжна да уведоми 
другата в тридневен срок от промяната. 

 
ХVІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
16.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за изпълнение в размер на 2% от 

стойността на договора без ДДС. Банковите разходи по откриване на гаранцията са за сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Той предвижда и заплаща таксите по откриване и обслужване на 
гаранцията, така че размера на гаранцията да не бъде по-малък от 2% през времето на 
договора 

16.2. При представяне на банкова гаранция същата се предава в оригинал в момента на 
подписване на договора. Застрахователната гаранция се представя чрез нотариално заверено 
копия на застрахователната полица. Банковата или застахователната гаранция следва да са 
със срок на валидност с 30 дни по-голям от 12 месечния срок на настоящия договор. 
Гаранцията  под формата на парична сума се превежда по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, гр. Пловдив 
Банка:  ЦКБ АД – клон Пловдив 
IBAN :  BG 72 CECB 9790 1051 2974 00 
BIC :    CECBBGSF 
16.3.  В случаите на банкова или застрахователна гаранция при удължаване на 12-

месечния срок на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едномесечен срок от изтичане на 
срока на гаранцията да представи нова гаранция с актуализиран срок, който е не по-кратък от 
30 дни след изтичането на новите 12 месеца. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира 
формата на новата гаранция в рамките на вариантите, посочени в ЗОП.  

16.4. Представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора може да 
бъде задържана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съразмерно, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 
изпълни изцяло или частично задължения по този договор. Гаранцията се освобождава от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 30 (тридесет) дни след приключване изпълнението на договора, 
без да се начисляват лихви за периода, през който средствата са престояли при него. 

16.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да пристъпи към упражняване на правата по 
гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от задълженията си 
по договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по 
договора с повече от два работни дни. 

16.6. В случай на удължаване на 12-месечния срок на договора при гаранция за 
изпълнение от типа банкова гаранция и застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 
един месец от продължаване на срока на договора да представи актуализирана гаранция за 
изпълнение със срокс продължителност, надвишаващ с 1 месец крайния срок на договора. 
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 XVII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 17.1. Настоящият договор се прекратява: 

- по взаимно съгласие; 
- с 6-месечно предизвестие; 
- с изтичане на срока, за който е сключен, като се отчитат опциите за удължаване на 

срока на договора; 
- едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на основанието по 

чл. 7, ал.3, изр. второ от Постановление № 146 от 09.06.2015г. на МЗ за създаване на 
Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване” - освен за 
стоките, за които договорените условия съобразно избрания критерий за оценка са по-
благоприятни от тези по рамковото споразумение; 
 - при подписване на нов договор за обществена поръчка със същия предмет – изцяло 
или частично за стоките, за които е подписан новия договор след проведена процедура по 
ЗОП.  

- с достигане на максималната му стойност, като се отчитат опциите за увеличаване на 
стойността на договора  

-  в други случаи, предвидени по закон или подзаконов нормативен акт; 
17.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати без предизвестие настоящия договор: 
- при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 от ЗОП.  
- когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява 

договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1; 
-  когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на 

поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, въз основа на 
които е следвало да бъде отстранен от процедурата; 

- поръчката не е следвало да бъде възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради наличие на 
нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС. 

- в други случаи, предвидени в договора или приложим закон 
17.3. Договорът може да бъде прекратен и при:  
-  Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на непредвидени обстоятелства не 

е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи възложителят дължи на 
изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора в размер до 
1000 лв. 

- в други случаи, предвидени в настоящия договор; 
 
ХVІІI. СРОК НА ДОГОВОРА 

  18.1. Срокът на договора е: 
- 12 месеца; 
- До сключването на нов договор със същия предмет по реда и при условията на 

Закона за обществените поръчки; 
- При неподписване на нов договор в 12-месечния срок договорът продължава своето 

действие за срок не по-голям от 12 месеца. 
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- До изчерпване на максималната стойност на договора, като се имат предвид 
възможностите за завишаване на общата стойност, предвидени в настоящия договор. 
 18.2. Настоящият договор влиза в сила от подписването му от двете страни, но не по 
рано от …………… година (посочва се конкретната дата, на която изтича стария 
договор за обществена поръчка или дата на сключване на настоящия договор). 
 

ХIX. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
19.1. Предвидените възможности за изменение на настоящия договор, съгласно чл. 

116, ал.1, т. 1 от ЗОП, са следните: 
1. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът 

продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 12 месеца.  
2. Стойността на договора се определя като предложената цена за изпълнение на 

поръчката за 12 месеца, но стойността на договора може да се увеличи двойно при спазване на 
116, ал.1, т.1 от ЗОП, в случаите на: 

2.1. Удължаване на срока на договора с 12 месеца по реда на предходната точка, в който 
случай стойността на договора нараства двойно, за да обезпечи оставащото време на договора,  

2.2. Завишаване на общата стойност на договора с 10% в случаите на надвишаване на 
първоначално заложеното прогнозното количество лекарствени продукти. 

3. При намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради 
намаляване на договорените цени или отпадане на дейности. 

4. Договорената цена по договора за обществена поръчка може да се изменя на 
основание изменение на държавно регулирани цени, правещо невъзможно изпълнение на 
договора при договорените условия.  
 19.2. Настоящият договор може да бъде променян и в други случаи, но само по реда и 
основанията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки. 
 

XX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
20.1. При подисването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя декларация 

по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП и декларация по по чл. 6, ал. 2 ЗМИП. 
 20.2. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български език 
– един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 20.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

Приложение №1 – Лекарствените продукти, описани по видове, опаковка и 
количества, за които участникът е избран за изпълнител с посочени цени за доставка. 

Приложение №2 – Оферта 
Приложение №3 – Техническо предложение 
 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
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ДЕКЛАРАЦИЯ  
по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП 

 
Долуподписаният/ата: .............................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 
ЕГН .............................................................................................................................................,  
постоянен адрес ........................................................................................................................,  
гражданство ..............................................................................................................................,  
документ за самоличност ………………………………………………….…………........,  
в качеството ми на ..........................................................., в ....................................................,  
БУЛСТАТ ...............................................................................................................................,  
данъчен № ..................................................................................................................................,  
Декларирам, че паричните средства - предмет на посочената тук операция (сделка), 
....................................................................................................................................................... 
имат следния произход:.............................................................................................................  
....................................................................................................................................................... 
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране 
на неверни обстоятелства.  
 
 
 
 
 
 
Дата на деклариране:                                             Декларатор:  
........................                                                                             ........................  
                                                                                                             (подпис)  
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ДЕКЛАРАЦИЯ  
по чл. 6, ал. 2 ЗМИП 

 
Долуподписаният/ата: .............................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 
ЕГН .........................................................................................................................................,  
постоянен адрес ......................................................................................................................,  
гражданство ..............................................................................................................................,  
документ за самоличност ………………………………………………….…………........,  
В качеството ми на законен представител /пълномощник/ на...........................................,   
.....................................................................................................................................................,  
вписано в регистъра при  .........................................................................................................,  
Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл.6, ал.2 ЗМИП във връзка с чл.3, 
ал.5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните 
физически лица; 
 
1..................................................................................................................................................... 

(име, презиме, фамилия) 
ЕГН .............................................................................................................................................,  
постоянен адрес ........................................................................................................................,  
гражданство ..............................................................................................................................,  
документ за самоличност ………………………………………………….…………........, 
 
2..................................................................................................................................................... 

(име, презиме, фамилия) 
ЕГН ............................................................................................................................................,  
постоянен адрес.........................................................................................................................,  
гражданство................................................................................................................................,  
документ за самоличност …………………………………………………….…………........, 
 
Забележка : повтаря се толкова пъти, колкото е необходимо. 
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране 
на неверни обстоятелства.  
 
 
 
 
Дата на деклариране:                                             Декларатор:  
........................                                                                             ........................  
                                                                                                             (подпис)  

 


