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ДОГОВОР 
за доставка на 175 флакона от лекарствения продукт Ecalta  fl. 100 mg 

 
Днес 21.01.2016 г. в гр. Варна между: 

 
 МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, ЕИК: 103562052, със седалище и адрес на управление: гр. 
Варна, бул. „Христо Смирненски“ №1, тел. 052 302 875/6 и факс: 052 302 874, представлявано 
от проф. д-р Жанета Георгиева, д.м. - Изпълнителен директор, чрез Марта Александрова 
Дракова - Директор ИД, упълномощено лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП, притежаваща нотариално 
заверено пълномощно от законния представител на МБАЛ „Света Марина” ЕАД с рег. номер 
1465 от 17.10.2013г., на нотариус Светлана Стойчева с рег. №193 на НК, с район на действие РС- 
Варна, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ от една страна  

и   
„Медекс“ ООД, ЕИК: 131268894, със седалище и адрес на управление: гр София, р-н „Младост”, 
ж.к. „Горубляне”, Самоковско шосе №2Л, Търговски център «Боила», ет. 5, тел. 02/ 9175545, 
факс: 02/ 917 5538, e mail: office@medex.bg, представлявано заедно и поотделно от Емил 
Александров Данев и Велизар Антонов Драгоев - Управители, наричано за краткост по-долу 
ПРОДАВАЧ на основание чл. 92а, ал. 7 от ЗОП и Заповед № Р-37 от 13.01.2016г. на Директор 
„ИД”се сключи настоящият договор за следното: 
 
I. Предмет 
Чл. 1. ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА правото на собственост върху лекарствения 
продукт Ecalta  fl. 100 mg, наричани по-долу за краткост ВЕЩТА, срещу цена, която КУПУВАЧЪТ 
се задължава да му заплати в размера и при условията указани по-долу в настоящия договор. 
КУПУВАЧЪТ се съгласява да закупи до 175 флакона от горепосочения медикамент. КУПУВАЧЪТ 
запазва правото си да заявява различни видове и количества в рамките на посоченото 
количество, като не е длъжен да заяви и съответно да закупи цялото количество по договора. 
 

II. Цена и начин на плащане 

Чл. 2. (1)КУПУВАЧЪТ ще заплати на ПРОДАВАЧА стойност в размер на 742, 98 лв. (седемстотин 
четиридесет и два лева и деветдесет и осем стотинки), представляваща крайна цена с включен 
ДДС за един флакон Ecalta  fl. 100 mg. Максималната стойност на договора е 130 021, 50 лв.  
(сто и тридесет хиляди двадесет и един лева и петдесет стотинки) с включен ДДС за 175 
флакона Ecalta  fl. 100 mg. 
(2) В случай, че в срока на действие на договора, Комисията по цени и реимбурсиране, 
определена в чл. 259 от ЗЛПХМ, договори нови цени, които са по- ниски от посочените в 
предходната алинея, тези нови цени влизат в сила от датата, посочена в ПЛС и остават валидни 
за страните по договора до неговото прекратяване или последваща промяна по реда описан 
по- горе. 
(3) В случай, че по реда, посочен в предходната алинея, се случи промяна на цените със задна 
дата, като междувременно е извършена доставка по договора, чиято стойност е фактурирана 
по старите цени, ПРОДАВАЧЪТ следва да извърши необходимите действия за намаляването на 
цената по издадената вече фактура. 
Чл. 3. Плащането по настоящия договор ще се извърши чрез банков превод, по следната 
сметка на ПРОДАВАЧА, открита в „БНП Париба” С.А.- клон София, IBAN 
BG25BNPA94401020015410, BIC: BNPABGSX  
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Чл. 4. Плащането по настоящия договор ще се извърши по следния начин: отложено, до 60 дни, 
след представяне на оригинална данъчна фактура от страна на ПРОДАВАЧА, придружена с 
двустранно подписан приемо-предавателен протокол. 
 
III. Задължения на ПРОДАВАЧА 
Чл. 5. ПРОДАВАЧЪТ се задължава: 

1. да предаде ВЕЩТА за ползване в състояние, в срок и по начин, уговорени в настоящия 
договор; 

2. да прехвърли на КУПУВАЧА правото на собственост върху ВЕЩТА; 
Чл. 6. Разходите по транспортирането на ВЕЩТА до мястото на получаване са за сметка на 
ПРОДАВАЧА. 
Чл. 7. ПРОДАВАЧЪТ гарантира съответствието на качеството на ВЕЩТА и нейната годност за 
ползването й по предназначение. ПРОДАВАЧЪТ гарантира спазването на всички приложими 
норми на безопасност при изпълнение на задълженията си по настоящия договор и носи пълна 
отговорност за всички вреди, които ВЕЩТА би причинила при нейното използване. 

IV. Предаване на ВЕЩТА. Прехвърляне на собствеността и риска. 

Чл. 8. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.  
Чл. 9.Страните се споразумяват ВЕЩТА да бъде предадена в състояние, отговарящо на 
договореното й предназначение, в срок до 24 (двадесет и четири) часа след подаване на всяка 
отделна писмена заявка от страна на КУПУВАЧА. 
Чл. 10. Мястото на изпълнение на задължението на ПРОДАВАЧА за предаване на ВЕЩТА е 
болничната аптека на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находяща се в гр. Варна, бул. „Христо 
Смирненски“ № 1.  
Чл. 11. Собствеността и рискът от погиването на ВЕЩТА се прехвърлят върху КУПУВАЧА с 
подписването на двустранен приемо-предавателен протокол, удостоверяващ предаването на 
ВЕЩТА. 
 
V. Задължения на КУПУВАЧА. 
Чл. 12. КУПУВАЧЪТ е длъжен:  

1.  да заплати цената в срока и по указания в договора начин; 
2.  да получи ВЕЩТА и да я прегледа; 
3. да окаже необходимото съдействие на ПРОДАВАЧА. 

VІ. Отговорност за скрити недостатъци и съдебно отстранение.  

Чл. 13. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че е собственик на ВЕЩТА и че не му е известно към датата на 
сключване на договора трети лица да имат или да претендират да имат права върху същата. 
Чл. 14. В случай че бъде съдебно отстранен от ВЕЩТА, КУПУВАЧЪТ има право да получи от 
ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от максималната стойност на 
договора, посочена в чл. 3. 

VІІ. Неизпълнение. 

Чл. 15. При неизпълнение от страна на ПРОДАВАЧА на задълженията му по чл. 5 и чл. 9 от 
настоящия договор, той дължи на КУПУВАЧА, за всяко отделно неизпълнение, неустойка в 
размер на 5 % (пет процента) от стойността на конкретната писмена заявка. 

VІІІ. Заключителни клаузи. 

Чл. 16. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи 
от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП. 




