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ДОГОВОР 

Днес 12.02.2015 г . в гр. Стара Загора между подписаните от една страна: 

1. "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД гр. София, със седалище и адрес на 
управление гр. София 1756, район "Изгрев", ул . "Лъчезар Станчев" N2 5, 
Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12, ЕИК 103267194, представлявано от 
Иван Желев Начев, ЕГН 7010087567, пълномощник на Изп . Директор -
Димитър Георгиев Димитров, наричан за краткост ДОСТАВЧИК 

и от друга страна: 

2. ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-СТ. ЗАГОРА, 
Булстат 123004119, бул. "Руски" N262, представляван от ДИРЕКТОР д-р 

Маргарита Христова Павлова, наричан за краткост КУПУВАЧ, се сключи 

настоящия договор за следното: 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР А: 
1. Доставчикът се задължава да достави, а купувачът да изкупи 

лекарствени продукти, съобразно Приложение N21, одобрени за употреба и 
търговия в Европейския съюз, носещи знака на Европейската общност за 

съответствие - СЕ, по вид, количество и разфасовка съгласно номенклатурата 

/спецификацията/, приложена към настоящия договор и представляваща 

неразделна част от него. 

Прогнозиата стойност на лекарствените продукти, предмет на настоящия 

договор, възлиза на 88 845.85 лв. за целия срок на договора. Прогнозиата 
стойност е приблизителна и Купувачът няма задължение да изкупи 

лекарствени продукти на такава стойност. 

II.CPOK НА ДОГОВОР А: 
2. Доставката се извършва от подписване на настоящия договор до 

31.12.2015 г., съобразно заявките на Купувача и в до 2 (два) часа от подаване 
на същите . 

111. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА, ЦЕНИ и ПЛАЩАНИЯ: 
3. Доставчикът се задължава да доставя стоките при спазване 

императивните разпоредби на ЗШIХМ с транспорт, осигурен от него и за 

негова сметка, до Управлението на ЦСМП-Стара Загора. 

4. Доставчикът се задължава да достави стоките с количество и качество , 

съобразно: количество по заявка; качество- с оставащ срок на годност не по

малък от 80% от срока на годност, определен от производителя. 
5. Купувачът заплаща доставените стоки по цена, съобразно офертата на 
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' лекарствените продукти, включени в Приложение N22 за 
родукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл . 5 



от ЗЛЗ и от бюджета на лечебните заведения с държавно или общинско 

участие по чл.9 и 1 О от ЗЛЗ към Позитивен лекарствен списък по ЗЛПХМ, се 
заплащат по цени, не по-високи от цените по чл.261а,ал.1 от ЗЛП:ХМ. 

6. Ако по време на действие на договора лекарствени продукти, предмет 

на доставка по настоящия договор, бъдат включени в Приложение N~2 към 

Позитивен лекарствен списък, същите се заплащат по цени, не по-високи от 

цените по чл.261 а,ал.1 от ЗЛПХМ, в случаите, когато цената по офертата на 

Доставчика е по-висока от цената по чл.261 а, ал.1 от ЗЛП:ХМ. Ако цената по 

офертата на Доставчика за тези лекарствени продукти е по-ниска от цената по 

чл.261 а,ал.1 от ЗЛПХМ по Приложение N~2 - същите се заплащат по цена от 

офертата на Доставчика. 

7. Купувачът заплаща на Доставчика стойността на доставените стоки в срок 

до 60 дни от получаване на фактурата, по банков път - сметка: ING Банк -

клон София, гр. София 

Сметка IBAN: BG87 INGB 9145 1001 8389 15, BIC: INGBBGSF 

IV. ОБЩИ УСЛОВИЯ: 
8. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат 

разпоредбите на общото и специалното гражданско законодателство . 
9. Възникналите спорове по изпълнение на договора се решават по 

споразумение на страните, а при невъзможност за такова - по съдебен ред. 

10. При изпълнение на договора всяка от страните действа 

добросъвестно и с грижата за добър стопан~н . 

11 . При виновно неизпълнение на някое от задълженията по настоящия 
договор изправната страна може да развали договора с 15-дневно 

предизвестие. 

12. При неизпълнение на задълженията си по настоящия договор всяка 
страна, която е неизправна дължи обезщетение на изправната за причинените й 

вреди в резултат на неИзпълнението. 

13.При неизпълнение на договора от страна на Доставчика внесената 

гаранция за изпълнение на договора се задържа от Купувача за обезщетяване 

на нанесените вреди. В случаите, когато размерът на причинените вреди 

надхвърля внесената гаранция за изпълнение на договора, доставчикът дължи 

обезщетение за пълния размер на нанесените вреди. 

14. Извън случаите по т.12 и 13 от договора, Възложителят възстановява 
на Изпълнителя по договора внесената гаранция, когато е парична сума, в срок 

3 /три/ р ботни дни от датата на подписване на двустранен протокол за 

изпълнението. Банковата гаранция се освобождава след 
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15. Настоящият договор се прекратява с изтичане на договорения срок 
или по взаимно съгласие на страните. 

16. Неразделна част от настоящия договор е Приложение N21 с ценовата 
офертата на Доставчика направена пред Купувача за участие в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, съгласно 

Решение N2РД-06-60/24.11.2014 г. на Директора на ЦСМП-Стара Загора, 

доколкото не противоречи на клаузите на настоящия договор. 

Настоящия договор се състави в два идентични екземпляра - по един за всяка 

страна. 
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