
ДОГОВОР
за доставка на диализатор, комплект кръвни линии с

инфузионна система, комплект фистулни игли.  Катетри за

временен съдов достъп. Стерилни и нестерилни ръкавици.

       Днес, 08.08.2016 г.,  в град  Троян, на основание чл. 112 от ЗОП и
резултати от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет:  „Доставка  на  медикаменти  за  стационарните  отделения/
лекарствени  продукти  и  медицински  изделия  за  отделение  по
хемодиализа при „МБАЛ -Троян” ЕООД”,  открита с  Решение № 489/
06.06.2016 г. на Управителя  на  „МБАЛ -  Троян” ЕООД -  гр.Троян,  се
сключи настоящият договор между: 
          1. „Многопрофилна болница за активно лечение - Троян” ЕООД ,
със  седалище  и  адрес  на  управление:  гр.  Троян,  община  Троян,  област
Ловешка, ул. “Радецки” № 30, № от НДР 110502461, ЕИК по БУЛСТАТ
110502461,  представлявано  от  управителя д-р  Пенко  Стайков  Бамбов с
постоянен адрес гр. Троян , община Троян, област Ловешка, наричан по-
долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  и

2.  „Дъчмед  Интернешанъл”  ООД, със  седалище  град София  и
адрес  на  управлението  район Средец,  ул.  „Ген.  Паренсов”  № 51,  ет.  2,
вписано  в  търговския  регистър  към  Агенция  по  вписванията  с  ЕИК
130928543 ,  представлявано  от Карел  Ван  Билдербеек  -  Управител,  от
друга страна, наричано по долу  “ИЗПЪЛНИТЕЛ”.
Страните се споразумяха както следва:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
Чл.1.  Предмет  на  настоящия  договор  са  периодични  доставки  на
Диализатор, комплект кръвни линии с инфузионна система, комплект
фистулни  игли.   Катетри  за  временен  съдов  достъп.  Стерилни  и
нестерилни ръкавици, наричани по-долу в договора „стоки”, за нуждите
на  „МБАЛ  -  Троян"  ЕООД  -  гр.Троян,  съгласно  Приложение  №  1
неразделна  част  на  настоящия  договор,  съобразно  потребностите  на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по видове и  прогнозни количества  срещу цена,  която
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се  задължава  да  заплати.  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. 
Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в откритата процедура, в която същият е
определен за такъв, представлява неразделна част от настоящия договор.
II. СРОК НА ДОГОВОРА.
Чл.2./1/. Настоящият договор е за срок от 12 месеца.
/2/. Договорът влиза в сила от 08.08.2016 г. и е валиден до 08.08.2017 г.



/3/. В случай, че към датата на изтичане срока на договора е открита нова
процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не
е  приключила,  договорът  запазва  действието  си  при  същите  условия  до
нейното  приключване  и  сключването  на  нов  договор,  съобразно
разпоредбите  на  ЗОП. Цената,  която  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  се  задължава  да
заплаща  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за  извършените  доставки  на  Диализатор,
комплект кръвни линии с инфузионна система, комплект фистулни игли.
Катетри  за  временен  съдов  достъп.  Стерилни  и  нестерилни  ръкавици е
крайната  доставна  цена  с  ДДС,  формирана  на  база  посочените  цени  в
офертата. 
III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
Чл.3./1/. Единичната цена на стоките е съобразно класираната оферта на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер съгласно  Приложение № 1 неразделна част от
настоящия договор.  Цената  е  определена  при условията  на  доставка  до
краен получател, с включени ДДС и всички разходи по доставката. 
/2/.  Плащането  по  настоящия  договор  се  осъществява  в  български  лева
чрез  банков  превод  от  страна  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по  следната  банкова
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: БАНКА: „Общинска банка”АД клон Троян
BIC: SOMBBGSF  IBAN: BG38SOMB91301040065101.
/3/. Заплащането е отложено в срок до 30 /тридесет/  календарни дни от
датата  на  доставката  и  се  осъществява  след  представяне  на  следните
документи:  фактура  -  оригинал  за  извършена  доставка,  отговаряща  на
изискванията на ЗДДС и ППЗДДС и  приемателно-предавателен протокол. 
Чл.4./1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на настоящия договор
по цени, съобразно посочените в офертата му, валидни за целия договорен
срок.
/2/.  Изменение на  договора се допуска по изключение при условията на
чл.116 от ЗОП и приложимата относно обекта на поръчката нормативна
база.
IV. ЗАЯВКИ И СРОК НА ДОСТАВЯНЕ.
Чл.5./1/.  Приемането  на  заявките  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  се  извършва  на
адрес:  държава:  България;  гр.  Троян;  ул.„Радецки  №  .30;   във  всички
работни дни на телефон:  0670/  620 19.  ;  факс:  0670/  620 23 и  e -  mail:
mbal_troyan@abv.bg.
/2/. Обемът на доставките предмет на този договор, се определя със заявка
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подадена до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразно
нуждите му, без ограничения за броя на заявките във времето.
/3/.  Заявки  от  страна  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се  подават  само от началник
отделение  хемодиализа,  старша  медицинска  сестра  на  отделение
хемодиализа или упълномощено от него лице, по телефон (при спешност). 
/4/. Доставянето на стоките, предмет на настоящия договор се извършва в
срок до 24 /двадесет и четири/ часа за спешните и до 5 /пет/ календарни



дни  за  регулярните  заявки,  считано  от  часа  и  датата  на  получаване  на
заявка  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  като  изпълнението  на  доставките  става  в
работен ден от 08.00 до 16.00 часа. В случай, че срокът изтича в неработен
ден, то доставката следва да се изпълни най-късно в първия работен ден,
следващ неработния.
Чл.6.  За  количества,  доставени  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  извън/  без  заявка,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ няма задължение за плащане. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва
да организира връщането им за своя сметка.
V.  МЯСТО  НА  ДОСТАВЯНЕ,  ПРИЕМАНЕ  И  ПРЕДАВАНЕ  НА
СТОКИТЕ.
Чл.7./1/.  За  място на доставяне  на стоките по този договор се  определя
отделение по хемодиализа /или вещеви склад/  на „МБАЛ - Троян” ЕООД.
/2/.  Приемането  на  стоките  се  осъществява  в  присъствието  на
упълномощени  представители  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
като стоките трябва да  отговарят  на заявените по обособени позиции и
номенклатурни единици. Стоките се придружават от: фактура - оригинал
за извършена доставка, отговаряща на изискванията на ЗДДС и ППЗДДС;
приемателно-предавателен протокол и документ за  качество,  издаден от
компетентен орган, когато е приложим.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.8./1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави стоките в сроковете по
чл.  5,  ал.  4 и  да  ги  предаде  на  оторизиран  представител  на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответния вид, количество и качество. Недоставяне на
стоките  в  посочените  срокове  е  основание  за  търсене  на  отговорност  в
размери съгласно чл. 24, ал.1 от договора, за забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря
на правилата за Добра производствена и дистрибуторска практика.
/2/. При констатиране от оторизираното лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на липси
по вид  и/или  количество  на  заявените  стоки,  то  може  да  откаже да  ги
приеме, което се счита за недоставяне на съответните стоки по вид и/или
количество  и  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  дължи  неустойка  по  чл. 24,  ал.2  от
настоящия договор.
/3/.  При  констатиране  от  оторизираното  лице  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  на
остатъчен срок на годност, по-кратък от 75 % /седемдесет и пет/ от общия
срок на годност на стоката, то може да откаже да ги приеме, което се счита
за недоставяне на съответните стоки и в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи неустойка по чл. 24, ал. 2. 
/4/.  При  констатиране  от  оторизирано  лице  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  на
несъответствие  на  партидния  номер  на  доставените  стоки,  то  може  да
откаже да ги приеме, което се счита за недоставяне на съответните стоки и
в  този  случай  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  дължи  неустойка  по  чл. 24,  ал.2  от
договора.



Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен с доставяне на стоките да представи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите,  изброени в чл. 3,  ал. 3  и  чл. 7,  ал. 2  от
настоящия договор. 
Чл.10.  Ако оторизираното  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице  констатира,  че  при
приемане  на  доставените  стоки  има  скъсване  или  увреждане  на
фабричната им опаковка, че са доставени стоки различни от заявените, че
качеството  на  доставените  стоки  не  отговаря  на  правилата  за  Добра
производствена и дистрибуторска практика , то може да откаже да приеме
стоките,  за  което  веднага  уведомява  упълномощения  представител  на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  който  се  задължава  да  ги  подмени,  без  да  излиза  от
първоначалните срокове, така както са определени в чл. 5, ал. 4. За отказа
се съставя протокол подписан от двете страни с посочване на причините. В
случай,  че  не  се  спазят  посочените  срокове  за  подмяна  на  стоката
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  дължи  неустойка  за  забава  съгласно  чл. 24,  ал. 1
настоящия договор.
Чл.11. При невъзможност за доставяне на определени стоки по вид или
количество по получената заявка да уведоми в срок до 2 /два/ часа по  e-
mail, факс и писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Това се счита за писмен отказ за
доставянето на тези стоки, за  което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка
съгласно раздел XI от настоящия договор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да
предприеме действия съгласно чл. 24, ал. 3 от настоящия договор.
Чл.12.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има  право  да  получи  цената  за  извършената
доставка,  в  размер  на  общата  сума  от  доставените  стоки,  всяка  с  цена
посочена в Приложение № 1 от настоящия договор, освен в случаите на чл.
4, ал. 3 от настоящия договор.
Чл.13.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  няма  право  да  прехвърля  своите  права  и
задължения по настоящия договор.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.14./1/.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се  задължава  да  заплаща реализираните  по
този договор доставки на стоки в уговорените срокове.
/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да окаже необходимото съдействие на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора.
/3/.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  приеме  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
доставените  стоки,  чрез  упълномощения  си  представител,  след  като
същият ги прегледа и оцени качеството им, в съответствие с нормативните
актове.
Чл.15./1/.  Ако  извършената  доставка  не  отговаря  на  изискванията  за
качество, по смисъла на приложимата нормативна уредба и този договор,
или е установено несъответствие между заявеното и доставено количество
или  доставените  стоки  не  са  придружени  от  изискуемите  от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, оторизираното от него лице може да откаже



да ги приеме. За отказа се съставя протокол подписан от двете страни с
посочване на причините.
/2/.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва  правото да  закупи заявените  стоки от
друг доставчик,  в  случаите  на отказ  от  доставка  или несъответствие  на
доставените  стоки  с  техническата  спецификация  от  документацията  за
участие в процедурата. Разликата в цените е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
и  Възложителят  може  да  предприеме  действия  по  удовлетворяване
разликата от гаранцията за добро изпълнение.
/3/  Възложителят си запазва правото да не възложи целия предвиден от
него обем медицински изделия,  в случай че  отпадне необходимостта от
използването им.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.
Чл.16./1/. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 518,55 лева,
представляваща 1% от стойността на договора без включен ДДС и се
внася по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на договора.
БАНКА: „Общинска  банка”АД  клон  Троян  BIC: SOMBBGSF IBAN:
BG38SOMB91301040065101.
/2/. Гаранцията по ал. 1 на този член може да бъде дадена и под формата на
банкова гаранция, валидна за целия срок на договора, но не по-малко от
12 /дванадесет/  месеца.  Тя  се  предоставя  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  при
подписване на договора. Банковата гаранция трябва да съдържа условие за
безусловно и неотменимо изплащане след писмено предявено искане от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
/3/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора,
без да дължи лихви, в едномесечен срок след приключване изпълнението
на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако не са налице условия за
нейното задържане.
/4/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за периода, в който средствата по
ал. 1 са престояли на законно основание  в него.
Чл.17.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  отговаря  пред  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за  точното
изпълнение  на  задълженията  си  и  с  внесената  от  него  гаранция  за
изпълнение на договора.
IX. КАЧЕСТВО И СРОК НА ГОДНОСТ.
Чл.18./1/ Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
отговаря на техническите стандарти на производителя и всички правила на
Добрата производствена и дистрибуторска практика.
X. РЕКЛАМАЦИИ.
Чл.19.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може  да  предявява  рекламации  пред
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:
а/.  количество  и  некомплектност  на  стоките  или  техническата
документация;
б/. качество /скрити недостатъци/;



в/. при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в Приложение
№ 1 на настоящия договор.
Чл.20.  Рекламации  за  явни  недостатъци  на  стоките  се  правят  до  14
/четиринадесет/  дни  от  датата  на  доставяне,като  за  целта  се  съставя
протокол от комисия определена от Възложителя.
Чл.21. Рекламации за скрити недостатъци на стоките се правят през целия
срок на годност на доставените стоки, непосредствено след констатирането
се съставя протокол от комисия определена от Възложителя..
Чл.  22./1/  В  протоколите  по  чл.  20  и  по  чл.  21  се  посочват  договора,
точното количество и качеството на получените стоки и партиден номер,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
/2/.  В  срок  от  2  /два/  дни  от  получаване  на  рекламацията,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва  конкретно  да  отговори  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в
писмена  форма  дали  приема  рекламацията  или  я  отхвърля.  Ако
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок следва да
се счита, че той приема рекламацията.
XI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, НЕУСТОЙКИ.
Чл.23./1/.  При писмено уведомяване  за  забава  на  доставка  от  страна  на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , след изтичане на сроковете по чл.5, ал.4, същият дължи
неустойка  в  размер  на  0,05%  /нула  цяло,  нула  пет  на  сто/  на  ден от
стойността  на  забавената  стока.  Нереализиране  на  доставката,  след
изтичане на сроковете по чл.5, ал. 4, се счита за недоставяне на стоката и
се прилагат санкции, съгласно ал.2 на този член.
/2/. При недоставяне на стока по ал.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка
в размер на 5 %   /пет на сто/ от стойността на считаната за недоставена
стока.
/3/. При отказ /писмен/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случаите на чл. 11 ал.1 и 2,
той  дължи  неустойка  в  размер  на  5  %  /пет  на  сто/  от  стойността  на
недоставената стока.
Чл.24./1/. В случаите на чл.23 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е свободен
да  закупи  стоките,  за  които  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  направил  отказ  за
доставка, от друго място.
/2/ При закупуване на стоки по ал.1 на по-висока цена от тази в настоящия
договор, за разликата в стойността ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се удовлетворява от
предоставената гаранция за изпълнение на договора.
Чл.25. При забавяне на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в
размер на 0,01 % /нула цяло, нула едно на сто/ върху дължимата сума за
всеки просрочен ден, но не повече от 1 % /едно на сто/ от стойността на
дължимата сума.
XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
Чл.26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора, едностранно и
без предизвестие, при системно неизпълнение на доставките на стоки по





гр. Троян  ул. “Радецки” № 30   тел.: 0670/ 620  19
email:  mbal  _  troyan  @  abv  .  bg

До  «Дъчмед Интернешанъл» ЕООД
гр. София

                    Приложено Ви изпращаме 2 /два/ броя Договор за доставка на
Диализатор, комплект кръвни линии с инфузионна система, комплект
фистулни  игли.   Катетри  за  временен  съдов  достъп.  Стерилни  и
нестерилни ръкавици, които да подпишете и върнете единия екземпляр.
         Приложено следва да изпратите следните документи, които да са с
дата на издаване преди    08.08.2016 г.:

1. Удостоверение  /справка/ от  Агенция  по  вписванията,  че
дружеството не е обявено в ликвидация и несъстоятелност.

2. Свидетелство  за  съдимост  на  лицето,  представляващо
дружеството.

3. Удостоверение от НАП за наличие или липса на задължения
към Държавата.

4. Удостоверение от Община - отдел МТД за наличие или липса
на задължения към Общината.

5. Гаранция за изпълнение в размер на 518,55 лв.

С уважение,
Д-р Пенко БАМБОВ:…………………….
Управител  „МБАЛ -Троян” ЕООД
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