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ДОГОВОР 
за периодични доставки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД 

за период от три години 

 

Днес 20.07.2015 г. в гр. Варна между: 

МБАЛ “Света Марина” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. “Христо 

Смирненски” №1, тел. 052 302 875/6 и факс: 052 302 874, ЕИК: 103562052,  представлявано от 

проф., д-р Жанета Георгиева, д.м. - Изпълнителен директор, чрез Марта Александрова 

Дракова - Упълномощено лице по Чл. 8 от ЗОП, наричано по-долу за краткост “КУПУВАЧ” от 

една страна и 

„Сико-Фарма“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, пк 1303, ул. 

„Брегалница” 47,  ЕИК 040859856, представлявано от Йордан Георгиев Пейчев - Управител, 

наричан за краткост “ПРОДАВАЧ” се сключи настоящият договор за следното: 

I. Предмет на договора. 

Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърля правото на собственост на КУПУВАЧА върху 

стоки, които ще се описват подробно по количество, вид и стойност в периодични заявки, 

изготвени от КУПУВАЧА, съгласно Приложение 1 към настоящия договор. Общата стойност на 

договора, при условие, че бъде заявено и закупено цялото количество в Приложение 1 е в 

размер на 866 400,00 (осемстотин шестдесет и шест хиляди и четиристотин) лева с включен 

ДДС. 

Чл.2. КУПУВАЧЪТ запазва правото си да заявява различни видове и количества в рамките на 

Приложение 1 към настоящия договор. 

Чл.3. КУПУВАЧЪТ не е длъжен да заяви и съответно да закупи цялото количество, посочено 

в спецификацията към договора. 

II. Цени и обща стойност на доставките по договора. 

Чл.4. Единичната стойност на стоките към датата на сключването на настоящия договор е 

посочена в Приложение 1, което е неразделна част от него. 

Чл.5. Единичната стойност на стоките по договора е определена при условията на доставка 

до краен получател, с включени всички дължими елементи - мита, такси, застраховки, ДДС, 

транспорт до адреса за доставка на КУПУВАЧА, посочен в чл. 10 от настоящия договор. 

III. Условия, начин и срокове на плащане. 

Чл.6. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, чрез банков 

превод от страна на КУПУВАЧА по следната сметка на ПРОДАВАЧА: IBAN: BG84 PIRB 8050 1600 

159552, BIC: PIRBBGSF при Банка „Пиреос България” АД.  ПРОДАВАЧЪТ е длъжен писмено да 

уведоми КУПУВАЧА при промяна на банковата си сметка, адрес на управление или друга 

регистрация, в срок от 3 (три) дни от датата на промяната. 

Чл.7. Заплащането на стоките се извършва, съгласно Приложение 1 към договора и след 

представяне на следните документи: 

1. Оригинал на валидна доставна фактура от ПРОДАВАЧА; 

2. Двустранно подписан приемо-предавателен протокол; 

Чл.8. Заплащането се извършва в срок от 60 (шестдесет) дни, считано от датата на 

представянето на оригинална данъчна фактура и подписването на приемо-предавателен 

протокол. 



Стр. 2 от 5 

IV. Доставяне на стоката. Преминаване на собствеността и риска. 

Чл.9. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да доставя стоките, предмет на настоящия договор в срок до 

24 (двадесет и четири) часа, считано от датата на подаване на заявката от КУПУВАЧА. 

Чл.10. Място на доставяне на стоките, предмет на този договор е Медицински склад на 

КУПУВАЧА на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски” 1. 

Чл.11. Собствеността и рискът от погиването или повреждането на стоките преминава върху 

КУПУВАЧА от момента на приемането им на мястото на доставяне и подписването на приемо-

предавателния протокол, посочен в Чл. 19. 

Чл.12. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали при крайния 

получател, съгласно приемо-предавателния протокол. 

V. Задължения на продавача. 

Чл.13. ПРОДАВАЧЪТ се задължава, да достави стоките на мястото за доставяне в уговорения 

срок, в съответния вид, количество и качество. 

Чл.14. ПРОДАВАЧЪТ се задължава, при доставянето на стоките, да представи на КУПУВАЧА 

документите, изброени в Чл. 7 на настоящия договор. 

Чл.15. (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да уведоми писмено КУПУВАЧА, в срок до 24 (двадесет и 

четири) часа, считано от получаването на заявката, ако не е в състояние да изпълни заявката 

точно. 

(2) В случай че ПРОДАВАЧЪТ не спази указания срок и КУПУВАЧЪТ закупи 

заместваща стока, ПРОДАВАЧЪТ няма право на никакви претенции и дължи на КУПУВАЧА 

разликата между по-високата цена на заместващата стока и цената определена по реда на 

Раздел II от настоящия договор, установена със съответните счетоводни документи. 

(3) В случай че ПРОДАВАЧЪТ не извърши уведомлението по реда на алинея 1 и/ или 

не изпълни точно доставката, той дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на стойността на 

неизпълнената заявка. 

Чл.16. В случай, че ПРОДАВАЧЪТ не изпълни три заявки, КУПУВАЧЪТ може да прекрати 

договора с писмено уведомление, отправено до ПРОДАВАЧА. 

VI. Задължения на КУПУВАЧА. 

Чл.17. КУПУВАЧЪТ се задължава: 

1. Да предостави по своя преценка, съгласно Раздел I от договора, писмена заявка за 

доставка на ПРОДАВАЧА, която следва да съдържа минимум следната информация - 

наименование на стоките, единични цени и заявено количество; 

2. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество, 

качество и цена на посоченото в писмената заявка, отправена до ПРОДАВАЧА и да ги 

прегледа. 

3. Да заплати доставените стоки в уговорените срокове. 

4. Да оказва обичайно необходимото съдействие на ПРОДАВАЧА. 

 

VII. Приемане и предаване на стоките. 

Чл.18. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител 

на КУПУВАЧА. 

Чл.19. При приемането на стоките се подписва приемо- предавателен протокол, 

удостоверяващ, че те са получени на посочената дата, в съответния вид, количество и 
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качество. 

 

 

VIII. Качество, гаранции и срокове на годност. 

Чл.20. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор следва да отговаря на 

техническите стандарти на производителя. 

Чл.21. Към момента на доставяне на стоките следва да е изтекъл не повече от 25 (двадесет и 

пет) % от срока им на годност, даден от техния производител, освен в случаите в които е 

постигнато изрично писмено споразумение между страните за изменението на това условие. 

IX. Отговорност за неточно изпълнение и съдебно отстранение. Рекламации. 

Чл.22. КУПУВАЧЪТ може да предявява рекламации пред ПРОДАВАЧА за: 

1. Количество и некомплектност на стоките или документация (явни недостатъци). 

2. Качество (скрити недостатъци) при констатиране на дефекти при употреба на 

стоките. 

Чл.23. КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми ПРОДАВАЧА за установените скрити недостатъци в 7 

(седем) дневен срок от констатирането им. 

Чл.24. Явните недостатъци се установяват при приемането на доставката, като 

констатираните такива се отбелязват в приемо- предавателния протокoл. 

Чл.25. В рекламациите се посочва номерът на заявката, точното количество на получените 

стоки с техния фабричен номер, основанието за рекламация и конкретното искане на 

КУПУВАЧА. 

Чл.26. В 5- (пет) дневен срок от получаване на рекламацията, ПРОДАВАЧЪТ следва да 

отговори на КУПУВАЧА писмено и конкретно, дали приема рекламацията или я отхвърля. 

Чл.27. При констатирани недостатъци ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в 7 (седем) дневен срок от 

получаване на рекламацията да замени некачествените стоки с качествени такива за своя 

сметка и риск. 

Чл.28. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че е собственик на консумативите, които ще бъдат влагани 

при изпълнение на настоящия договор и че не му е известно към датата на сключване на 

договора трети лица да имат или да претендират да имат права върху същите. 

Чл.29. В случай на евикция, КУПУВАЧЪТ има право да получи от ПРОДАВАЧА платената в 

изпълнение на договора цена, ведно с неустойка в размер на 20 (двадесет) % от стойността 

на договора, с включен ДДС. 

X. Отговорност при забава. Неустойки. 

Чл.30. При неизпълнение от страна на ПРОДАВАЧА на задълженията му по Чл. 13, Чл. 14, Чл. 

20, Чл. 21 и Чл. 27 от настоящия договор, той дължи на КУПУВАЧА, за всяко отделно 

неизпълнение, неустойка в размер на 5 % (пет процента) от дължимата сума. 

Чл.31. ПРОДАВАЧЪТ няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този 

договор на трети страни, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 от ЗОП. В случай, че ПРОДАВАЧЪТ 

прехвърли свое право или задължение, произтичащо от настоящия договор, КУПУВАЧЪТ има 

право да задържи за себе си дадената за изпълнение на договора гаранция. 

Чл.32. Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно не 

изпълнява свое задължение по него и след като е била надлежно поканена да го изпълни в 

разумен срок. 
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XI. Форсмажорни обстоятелства. 

Чл.33. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, 

ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

Чл.34. Страната изпаднала в забава поради непреодолима сила  е длъжна да уведоми 

писмено насрещната страна в 3 (три)- дневен срок, от настъпването на събитието, причинило 

невъзможността за точно изпълнение. 

Чл.35. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в 

забава в момента на настъпването на споменатото в предходната точка събитие, тя не може 

да се позовава на непреодолима сила. 

Чл.36. Страната засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с 

грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените от насрещната страна 

вреди.  

XII. Прекратяване на договора 

Чл.37. Настоящият договор може да бъде предсрочно, едностранно прекратен от КУПУВАЧА с 

писмено предизвестие със срок от 30 (тридесет) дни, отправено до ПРОДАВАЧА. 

XIII. Спорове. 

Чл.38. Всички спорове и разногласия между страните по повод настоящия договор се 

решават по приятелски начин чрез преки преговори. При непостигане на съгласие, спорът ще 

се отнася за решаване пред компетентния български съд.. 

Чл.39. За всички неуредени в договора въпроси се прилага действащото българско 

законодателство. 

XIV. Съобщения. 

Чл.40. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са 

валидни ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители 

на ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА. Писмената форма ще се счита за спазена и при получаване на 

съобщение по факс или e-mail.  

Чл.41. За дата на съобщението се смята: 

1. датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;  

3. датата на приемането – при изпращане по факс. 

Чл.42. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се 

смятат: 

За ПРОДАВАЧА:                                                            За КУПУВАЧА: 

Гр. София , пк 1303      Гр. Варна, пк 9010 

ул. „Брегалница” 47      ул. „Христо Смирненски” 1 

Банка „Пиреос България” АД    Банка „ДСК” ЕАД 

IBAN: BG84 PIRB 8050 1600 159552    IBAN: BG41 STSA 9300 0021 8339 55 

BIC: PIRBBGSF       BIC: STSABGSF 

Чл.43. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата писмено в 

три дневен срок от промяната. 

XV. Други условия 

Чл.44. (1) КУПУВАЧЪТ държи гаранцията за изпълнение на договора до изпълнението на 

всички задължения на ПРОДАВАЧА, които произтичат от договора. 


