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ДОГОВОР 

ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ 
ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. МИНА“-ПЛОВДИВ“ ЕООД 

 

 

 

 Днес, 10.10.2019 г. между:  

МБАЛ „Св. Мина“-Пловдив“ ЕООД, ЕИК 115531627, със седалище и адрес на 
управление: гр. Пловдив, ул. “Иван Вазов“ № 59, представлявано от д-р Генади 
Странджев – Управител и М. Танева – гл. счетоводител, наричан за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и от друга страна: 

"ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД със седалище гр.София и адрес на управление 
бул."Арсеналски" № 65, ет. 1, офис 1, ЕИК 130824861, ИН по ДДС BG130824861, 

представлявано от Красимир Кирков, в качеството му на управител, наричан за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 
доставка на  артикули по Обособена позиция № 7 – Субстрати, Обособена позиция № 8 - 
Серумни липиди и олигоелементи, Обособена позиция № 9 - Контролни материали и 
калибратори, Обособена позиция № 10 - Специфични протеини, калибратори и контроли, 
съвместими с MINDRAY- BS300 или еквивалент и Обособена позиция № 18 - Кръвно-

групови тест-серуми при цени съгласно ценовата му оферта неразделна част от настоящия 
договор. 

2. Посочените в документацията за обществената поръчка количества и стойности не 
обвързват по никакъв начин ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а отразяват прогнозите му за потребление 
на съответните артикули – т.е. допустимо е да бъдат закупени количества за по-малки или 
по-големи суми, в зависимост от конкретните нужди. 

3. Ако въз основа на рамково споразумение на Централния орган за покупки в сектор 
„Здравеопазване“ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключи договор с предмет, включващ определен 
артикул от посочените в т. 1, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да не го поръчва от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4. В срок до 7 (седем) дни от сключване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ името, данните за контакт и представителите на 
подизпълнителите, ако има такива. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок 
до 7 (седем) дни, ако настъпят промени в заявените обстоятелства по предходното 
изречение. 

 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

5. Настоящият договор се сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца от датата на 
подписването му. 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото едностранно да удължи срока на действие на 
договора с още дванадесет месеца след изтичане на срока по предходната точка. За да 



Страница 2 от 5 

 

упражни правото си ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща писмено предизвестие на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не по-късно от един месец преди изтичане на срока по предходната 
точка. 

 

III. ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

7. Стойността на настоящия договор е 76 488,00 лв. с вкл ДДС (седемдесет и шест 
хиляди четиристотин осемдесет и осем лева и нула стотинки) равна на общата прогнозна 
стойност на всички артикули по т. 1. 

8. Заплащането за всяка извършена доставка се извършва след приемане на 
изпълнението от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подписване на двустранен приемно-предавателен 
протокол и издаване на данъчна фактура. 

9. Заплащането се извършва в срок до 30 (тридесет) дни, по банков път, по следната 
банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка:.................................. IBAN .................................................................BIC ………… 

10. Промяна на договорената цена е допустима, когато се касае за артикул, който има 
нормативно определена пределна цена и стойността на тази цена падне под договорената. 
В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща артикула на по-ниската цена, считано от датата 
на промяна на цената. 

 

ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при подписване на договора да представи гаранция за 
изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора – 1 912,20 лв. /хиляда 
деветстотин и дванадесет лева и 20 ст./ лв. При всяко удължаване на срока на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи нова гаранция със срок не по-малко от 14 
(четиринадесет) месеца. 

12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удовлетвори всякакви свои претенции към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор от гаранцията за изпълнение. 

13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да върне гаранцията за изпълнение в срок до 30 
(тридесет) дни след изтичане на срока й за валидност. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да извърши всяка доставка на адреса на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 24 /двадесет и четири/ часа след получаване на заявка (с 
посочени артикули и количества, както и други изисквания, ако има такива) от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава 
върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след приемане на доставката в мястото на доставяне. 

15. Заявката може да се прави устно (по телефона, по електронна поща, чрез специална 
уеб-платформа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или др.) или писмено 24-часа в денонощието без 
почивен ден. 
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16. Мястото за изпълнение е по местонахождението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – град 
Пловдив, ул. „Иван Вазов” 59. 

17. При предаване на доставката всички артикули трябва да са опаковани по начин, 
който гарантира тяхното съхранение и транспорт. Опаковката на стоките трябва да ги 
запазва от всички повреди, дължащи се на атмосферни условия и транспорт, да бъде с 
ненарушена цялост и да не е мокра. 

18. Доставяните стоки трябва да са с остатъчен срок на годност минимум 50 % от 
общия срок на годност (артикули с по-кратък срок на годност са допустими само при 
обективна невъзможност да се спази това изискване и/или изричното писмено съгласие на 
възложителя). Всеки от артикулите следва да е придружен със съответната документация 
за употребата му. 

19. При приемането на стоките се подписва приемно-предавателен протокол, който 
удостоверява кога и какви артикули са получени. 

20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички други изисквания към съответната 
обособена позиция, посочени в документацията по обществената поръчка (включително 
от описанието на предмета и техническите спецификации). 

 

V. РЕКЛАМАЦИИ 

21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предяви рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за: явни 
недостатъци (напр. грешно количество, некомплектованост на артикулите, липса на 
изискуемата от закона документация и др.) и скрити недостатъци (доставка на артикули от 
вид, различен от заявения, неспазено изискване за гаранционен срок, констатирани 
дефекти при използване на стоките и др.) 

22. Рекламации за явни недостатъци се правят в 7-дневен срок от датата на доставяне. 
В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от един ден от получаване на 
рекламацията да замени безвъзмездно съответните артикули по адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
както и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удържа съответната неустойка. 

23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да прави рекламации за скрити недостатъци в срок 
от един месец след откриването им. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 
един ден от получаване на рекламацията да замени съответните артикули или 
безвъзмездно да предостави нови без констатираните недостъци. В този случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото на съответната неустойка. 

 

V. НЕУСТОЙКИ 

24. При просрочие за изпълнение на свое задължение, за което няма предвидена друга 
неустойка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 
10 /десет/ лева на час, но не повече от стойността на гаранцията за изпълнение на 
договора. Дължимата по реда и при условията на тази разпоредба неустойка 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да прихване от задължението си за заплащане на 
възнаграждение за извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности, свързани с изпълнението 
на договора, както и да удържи от гаранцията за изпълнение. 

25. Когато при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си 
от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 
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цената на артикулите, за които са направени рекламациите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
правото да удържи тази сума от гаранцията за участие. Всички рекламации се предявяват 
в писмен вид. 

26. При забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за забава върху неизплатения размер на дължимото 
възнаграждение в размер на законната лихва. 

27. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 
реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. 

 

VI. ФОРСМАЖОР 

28. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и 
загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. Ако страната, 
която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се 
позовава на непреодолима сила. 

29. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и 
загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. Ако страната, 
която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се 
позовава на непреодолима сила. 

30. 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 срок от 14 (четиринадесет) дни от 
настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за 
настъпилите от това вреди. 

31. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с 
тях насрещни задължения се спира. 

32. Не представлява непреодолима сила събитие, причинено по небрежност или чрез 
умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както 
и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

VIІ. СПОРОВЕ 

33. 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. 

 

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

34. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор. 

35. Настоящият договор не може да бъде изменян или допълван освен при законово 
предвидените случаи (напр. чл. 116 от Закона за обществените поръчки). За неуредените 
въпроси се прилага действащото българско законодателство. 
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IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

36. Договорът се прекратява: 

1. с изтичане на срока на действието му; 

2. по взаимно съгласие на страните; 

3. с едномесечно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна в 
случай на неизпълнение за повече от 1 /един/ месец; 

4. ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключи договор с предмет, сходен на предмета на 
настоящия договор, въз основа на рамково споразумение на Централния орган за покупки 
в сектор „Здравеопазване“, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да прекрати договора с 
едноседмично предизвестие; 

5. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ започне процедура по ликвидация или бъде обявен в 
несъстоятелност – с писмено уведомление без срок от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

6. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в забава, представи некачествени стоки или не 
удовлетвори основателна рекламация по две поредни доставки – с писмено уведомление 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

7. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в забава, представи некачествени стоки или не 
удовлетвори основателна рекламация по три или повече доставки - с писмено 
уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на български 
език, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

               ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

            Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД   Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

          д-р Генади Странджев    

 

 

Гл. счетоводител: Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

                   Маргарита Танева   

 

 

Съгласувал: Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

                     адв. Г. Василев 


