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Д О Г О В О Р 
 

За изпълнение на обществена поръчка с предмет : 

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ НА 

“СБАЛББ - ГАБРОВО” ЕООД гр.Габрово” 

По позиция №……………. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

на основание Протокол на комисията за провеждане процедура за възлагане на малка обществена 

поръчка чрез открит конкурс от ………………. и Заповед № №……………….г.на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на малка обществена поръчка 

  

 Днес ....................201…год.в гр.Габрово между: 

 "Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Габрово" ЕООД 

гр. Габрово, представлявана от Управител д-р Антония Колева и Главен счетоводител Григор 

Григоров наричан по долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

             и ............................................................................., БУЛСТАТ ............................., дан. № 

................................., представлявано от......................................................................., наричан по долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи този договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ  НА ДОГОВОРА: 

          Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителя приема и се задължава въз основа на  заявки от 

Възложителя да доставя периодично, франко склада на СБАЛББ – Габрово лекарствени продукти за 

лечение на пациенти на СБАЛББ – Габрово, уточнени по асортимент и цени, съгласно офертата на 

спечелилия кандидат. 

Чл. 2. Количеството на отделните доставки по настоящият договор се определя чрез 

предварително подадена заявка от Възложителя до Изпълнителя на тел./факс....................  

Чл. 3. Срокът на доставката е до 1(един)  час след получаване на заявката.  

Чл. 4. Доставките се извършват от Изпълнителя с негови транспортни средства, опаковки и 

за негова сметка. 

Чл. 5. Доставените количества се фактурират от Изпълнителя на десетдневка и/или 

ежемесечно, в зависимост от  вида на лекарствените продукти.  

Чл. 6. Доставените и фактурирани стоки се заплащат касово или по банкова сметка на 

Изпълнителя  №…………….………..…...........в срок до 60(шестдесет) дни от издаване на 

фактурата. 

 

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 Чл. 7. Възложителят се задължава: 

 7.1. Да заплати уговорената цена в размер, начин и срок определен в настоящия договор  

 7.2. Възложителят е длъжен да уведоми незабавно Изпълнителя за отклонение в качеството 

на доставката, за които не е знаел и не е могъл да узнае при приемането им. Некачествените 

продукти се подменят незабавно от Изпълнителя, като разходите за това са за негова сметка. 

 Чл. 8. Възложителят има следните права: 

 8.1. Да осъществява контрол по отношение на качественото и точно изпълнение на поетите с 

договора задължения за доставка.   

8.2. При несъответствие между заявено и доставено количество и/или качество на отделна 

доставка да откаже да приеме цялата доставка и/или да поиска изправяне на недостатъците на 

същата в срок от 1 /един/ работен ден. 
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8.3. Възложителя има право при невъзможност на Изпълнителя за доставка на заявен 

лекарствен продукт по вид и количество да получи от него официален отказ за невъзможността да 

изпълни  поръчката. 

8.4. Да изисква и получи всяка доставка да е с не по-малко от 96% остатъчен срок на годност 

към момента на доставката.  

8.5. При необходимост, да промени договорените количества. 

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Чл. 9. Изпълнителят има следните права: 

9.1. Да получи стойността на  доставени лекарствени продукти, предмет на договора в срока 

по чл. 6 от договора.  

9.2. Да изисква от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на предмета на 

настоящият договор.  

Чл. 10. Изпълнителят се задължава: 

10.1. Да представи касова или банкова гаранция за добро изпълнение в деня на 

подписване на настоящия договор в размер на 2% от стойността на поръчката. 

10.2. Да изпълнява в срок и качествено, в съответствие с условията на настоящият договор 

подадените от Възложителя заявки. 

10.3. Да издава съответните документи /фактури/ за извършване на плащанията. 

10.4. Да подписва, приема и предава всички документи във връзка с извършването на 

доставката, предмет на настоящия договор. 

10.5. Да оказва съдействие при осъществяване на контрол по отношение на количеството и 

качеството на доставените лекарствени продукти от страна на Възложителя. 

10.6. Да доставя стоката, като всяка доставка да е с не по-малко от ……………………% 

остатъчен срок на годност към момента на доставката. 

10.7. При несъответствие между заявено и доставено количество и/или качество на една 

доставка, да отстрани неточното изпълнение на доставката в срок от 1 /един/ работен ден. 

10.8. При необходимост и искане от Възложителя да се представят в рамките на 6 часа 

Разрешителни за употреба и продажба на всяка партида  от доставяните лекарствени продукти.   

10.9. Изпълнителя е длъжен при невъзможност за доставка на заявен лекарствен продукт по 

вид и количество да изпрати до 24-тия час при обикновена заявка и до 2-рия час при спешна,  

официален отказ за невъзможността да изпълни  поръчката.  

 

ІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ: 

Чл. 11. Настоящият договор се прекратява от Възложителя  без предизвестие:  

11.1. При невъзможност за изпълнение на една от страните на поетите договорни задължения. 

11.2. При системно нарушаване от страна на Изпълнителя на договорения срок за доставка 

/повече от пет пъти/ .  

11.3. При неизпълнение от страна на Изпълнителя на  две поредни заявки съгласно 

разпоредбите на настоящия договор.  

11.4. При финансова невъзможност без да дължи неустойка по договора. 

Чл.12. Настоящият договор се прекратява с едномесечно писмено предизвестие от двете 

страни: 

12.1.При невъзможност за изпълнение на поетите задължения от страна на Изпълнителя; 

12.2.При нарушаване начина и срока за заплащане на доставените лекарствени продукти 

определен в настоящия договор от страна на Възложителя. 

12.3. При промяна на нормативната уредба, касаеща начина на доставяне на лекарствени 

продукти. 
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V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

Чл.13. Промени в настоящия договор не се допускат.   

Чл.14. Страните решават възникналите спорове при изпълнението на договора по взаимно 

споразумение, а  когато това се окаже  невъзможно – по реда на ЗОП и ГПК. 

Чл.15. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и има срок на 

действие 12 /дванадесет/ месеца. 

Чл.16. За неупоменати в този договор условия се прилагат общите и специални нормативни 

актове, уреждащи тази дейност.  

 

VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  УСЛОВИЯ 

Чл.17. Неразделна част от договора са: 

1/ Заповед №…………/……….2016г. на Възложителя за определяне на Изпълнителя на ОП 

2/ Предложение на Изпълнителя от………………………………………………………… 

       

Настоящият договор се състои от три едностранно напечатани страници и се подписа в два 

еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните .   

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                               ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………….. 

 

Управител  

 /Д-р А.Колева/  

 

Гл. счетоводител: 

/Гр.Григоров/ 


