
ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№……………................Днес, .....................................................2018 год., в град София между:Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедияи спортна медицина – „Проф. д-р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ” ЕАД със седалище и адресна управление град София, р-н “Изгрев”, ул. “Никола Габровски” № 1, вписано вТърговския регистър на Агенция по вписванията при Министерство направосъдието, ЕИК 831142169, представлявано от Изпълнителния директор д-рГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ДАМЯНОВ, наричано по-нататък в Договора Възложител,от една странаи“…………………………………………………………………………………………......  ” със седалище иадрес на управление град ............................……….., ул. …….....................................…………… №………..…, вписано в Търговския регистър, ЕИК ………………….., представлявано от..................................... ....................……………………......................................., наричано по-нататък вДоговора Изпълнител,  от друга страна,във връзка с проведена обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП иутвърден протокол от …................................................……. год. от Изпълнителниядиректор на  СБАЛТОСМ - Проф.д-р Димитър Шойлев ЕАД – София за класиране наофертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка, с предмет:Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛТОСМ - Проф.д-р ДимитърШойлев ЕАД се сключи настоящият Договор за следното:І.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставязаявените количества лекарствени продукти, описани по вид, размер, количествои съгласно ценово и техническо предложение и техническа спецификация, коетое неразделна част от настоящия договор, наричани по-долу „стоки”.Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  запазва правото си да променя количествата взаявките за целия период на действие на договора, в рамките на договоренатаобща стойност на договора, съгласно чл. 6 от последния и Приложение № 1 къмсъщия, в зависимост от потребностите и финансовата си обезпеченост.ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА.Чл.3. Единичните цени на стоките са определени в ценово предложение,съставляващо неразделна част от  настоящия  договор.



Чл.4. Цената е определена при условия на доставката до краен получател.Чл.5 (1) Цените са фиксирани и не подлежат на промяна за срока на действие надоговора, освен в случаите предвидени в ЗОП. В случай че през времето надействие на договора стойността по чл. 50 от Наредба за регулиране ирегистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата икритериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продуктиот Позитивен лекарствен списък и условията и реда за работа на Националниясъвет по цени и реимбурсиране стане по-ниски от договорената, Възложителятбезусловно заплаща лекарствените продукти на по-ниската цена от датата навлизане в сила на конкретното решение на Национален съвет по цени иреимбурсиране.(2) В случай че през времето на действие на договора НЗОК договори спритежателите на разрешенията за употреба и/или с техни упълномощенипредставители отстъпки от цената на лекарствените продукти и цените станатпо-ниски от тези в Приложение №1, Възложителят безусловно заплащалекарствените продукти на по-ниската цена, съгласно чл. 45, ал.10 от Закон заздравното осигуряване във връзка с ЗОП.(3) При промяна на държавно регулирана цена на съответен лекарствен продукт,Изпълнителят е длъжен автоматично, без да е необходимо допълнителноспоразумение към настоящия договор, считано от датата на промяна в Позитивенлекарствен списък, да доставя договорените лекарствени продукти, съгласноПриложение №1, на цените след промяната.Чл.6. Общата прогнозна стойност по договора възлиза в размер на…………………………лв.(………………………………………..…………………………………лева) без ДДС,……………………………………..………….….лв. (……………………………………………………..…. лева) свключен ДДС, определена по договорените единичните цени в Приложение № 1,неразделна част от настоящия договор.ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.Чл.7. (1) Плащането по настоящия договор се осъществява в българскилева, чрез  банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следната банковасметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:IBAN: …………..…………………банков код: ……….………………...Банка: …………………..……………(2) При промяна на банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или други неговибанкови данни, същият е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок отнастъпване на промяната.



(3) Заплащането на доставените стоки се извършва отложено в срок до 60(шестдесет) дни, считано от датата на издаване на фактурата, след представяне наследните документи:- Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС –оригинал и 2 /два/ броя заверени копия;- Приемно-предавателен протокол;- Писмена заявка, заверена от крайния получател;Чл.8.  Банковите разходи по превода са за сметка на страната, коятоизвършва плащането.Чл.9. За количества, доставени извън заявените (без писмена заявка),ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължения за плащане.ІV.  СРОК НА ДОСТАВКА.Чл.10.(1) Всяка отделна доставка, предмет на настоящия договор, следва да бъдедоставена в до 4 часа на доставка по спешност, в случай когато наличнитеколичества от лекарствени продукти са недостатъчно да удовлетворятнуждите към даден момент при извънредни ситуации и максимален срок до24 часа на обичайна доставка, считано от получаване на доставка и заколичества, точно определени в заявката.(2) При забавено изпълнение на доставката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да яприема и заплаща.Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен след получаване на заявката да уведомиписмено или по факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при невъзможност да достави заявенитестоки.V. МЯСТО,  СРОК НА ДОСТАВЯНЕ.Чл.12. Мястото  на  доставяне  на  стоките  по този  договор е до  краен  получател– Болничната аптека на Възложителя – град София, ул. “Никола Габровски” № 1,бл.2, Болнична аптека.Чл.13.  Доставките се извършват в срок до 24 /двадесет и четири чеса/ отполучаването на заявка, а при спешност до 4 часа от получаване на заявка отВъзложителя. За момент на доставяне се счита моментът, в който стокитепреминават във владение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез приемането им на мястото надоставяне по чл.12 от настоящия договор, удостоверено с приемно-предавателенпротокол.Чл.14. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върхуВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне.



VІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.Чл.15. Да приеме доставените в срок и на място стоки, отговарящи на уговоренитев настоящия договор, изисквания за вид, количество и качество.Чл.16.  Да заплати доставените стоки  по реда на чл.7 от настоящия договор.Чл.17. След приключване изпълнението на договора да освободигаранцията за изпълнение, без да дължи лихва за срока, през който средствата сапрестояли законно у него.VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.Изпълнителят е длъжен:Чл.18. (1) Да достави стоките в договорения срок и да ги предаде накрайния получател, придружени със сертификат за качество.(2) При промяна на държавно регулирана цена в полза на Възложителя,автоматично да доставя съответните лекарствени продукти на намалената цена,считано от датата на промяна в Позитивен лекарствен списък.Чл.19.(1) Да предаде стоките, пакетирани и маркирани в съответния вид,количество и качество на мястото на доставяне според условията на настоящиядоговор.(2) Да доставя стоките на цени, видни в Приложение №1, неразделна част отнастоящия договор, но ако по време на действие на последния НЗОК постигнеотстъпки за лекарствените продукти по-ниски от договорените, тоИзпълнителят е длъжен да доставя на по-ниските цени.(3) Ако през време на договора се намали цената в Позитивен лекарствен списък,то Изпълнителят безусловно е длъжен да доставя медикаментите на по-нискатацена, считано от влизане в сила на конкретното Решението на Комисията /Националния съвет по цени и реимбурсиране.Чл.20. След доставяне на стоките до крайния получател да представи наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, посочени в чл.7 от настоящия договор.Чл.21. (1) При подписване на договора да представи гаранция за изпълнение, ведна от формите, определени в чл. 60 от ЗОП. Когато гаранцията е банкова,същата следва да е със срок на валидност, съгласно чл.47, т.7 от настоящиядоговор, но не по – малко от 30 дни след изтичане срока на договора. Гаранциятаза изпълнение е в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС и възлиза на…...................... лв. (........................................................................) лв.(2) В случай на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящиядоговор, както и за заплащане на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ удовлетворява



претенциите си първо чрез прихващане на сумите, които дължи наИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при липса на такива суми – от гаранцията за изпълнение, следкоето по съответния ред.(3) Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите на неточно, забавено иличастично изпълнение на заявените количества медикаменти, с оглед на всякаконкретна заявка, съразмерно неизпълнението по договора.(4) Гаранцията за изпълнение се освобождава в 30 (тридесет) - дневен срок,считано от окончателно изплащане на дължимите суми по договора от страна наВъзложителя.Чл.22. Изпълнителят няма право да прехвърля правата и задълженията,произтичащи от договора за обществена поръчка, на трето лице, както и даобезпечава с тях свои задължения.VІІІ.  КАЧЕСТВОЧл. 23. Качеството на „стоките”, предмет на настоящия договор, следва даотговаря на техническите стандарти на производителя, което се удостоверявасъс сертификат за качество, издаден от компетентен орган в страната напроизводителя.Чл. 24. (1) Към датата на доставката остатъчният срок на годност:1. на лекарствените продукти следва да бъде не по-малък от  75 /седемдесет ипет/% от обявения от производителя;(2) В случай на доставка на лекарствен продукт с по – кратък от договорения срокна годност, изпълнителят дължи неустойка, както следва:- 59,99% - 50% - 5 % върху стойността на доставката;- 49,99% - 40% - 10 % върху стойността на доставката;- 39,99% - 30% - 30 % върху стойността на доставката;- 29,99% - 20% - 60 % върху стойността на доставката;- под 20% - 90 % върху стойността на доставката.(3) Доставката на „стока” с остатъчен срок на годност по – малък от 40 на сто отобявения от производителя се извършва само с мотивирано решение наИзпълнителния директор на Възложителя, за конкретно количество, определенов него. Без изрично писмено съгласие на Изпълнителния директор стоките неследва да бъдат заплащани.



(4) Срокът на годност на предлаганите специфични биологични лекарственипродукти следва да бъде не по – малък от 25 (двадесет и пет) на сто от обявенияот производителя към датата на всяка доставка.(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на „стоките”, ако в деня натяхното приемане остатъчният срок на годност е по – малък от определения вчл.24 от настоящия договор.ІХ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА И НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,ВЪЗРАЖЕНИЯ.Чл. 25.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да представя възражения  пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:а) количество и не комплектност на „стоките” и/или съпътстващадокументация – явни недостатъци;б) качество – скрити недостатъци:1. при доставяне на стоки не от договорения вид в чл.1 от настоящия вид;2. при констатиране на дефекти при употреба на стоките;Чл.26. Възражение за явни недостатъци на стоките се правят вчетиринадесет дневен срок от датата на доставяне с протокол .Чл.27. Възражения  за  скрити недостатъци се правят през целия срок на годностна доставените „стоки”, като рекламацията се придружава задължително отконстативен протокол, издаден от независим орган, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТуведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай собствеността върху стоките непреминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.Чл.28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заустановените дефекти в 15 (петнадесет) - дневен срок от констатирането им. Въввъзражението се посочва номера на договора, точното количество на полученитестоки с техния партиден номер, основанието за възражение и конкретното исканена ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ.Чл.29. В петдневен срок от получаване на възражението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯследва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приемавъзражението, или го отхвърля.Чл.30. При възражение за явни недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен всрока по чл. 10 от настоящия договор, считано от получаване на писменоуведомление по чл. 28 от настоящия договор да достави за своя сметка и риск намястото на изпълнение количеството, липсващи в доставката и/или некомплектни договорени стоки



Чл.31. При възражение за скрити недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен всрока по чл. 10 от настоящия договор, считано от получаване на писменоуведомление по чл. 28 от настоящия договор  да замени дефектните стоки стакива, които отговарят на условията за качество и вид в настоящия договор, засвоя сметка и риск, включително разходите и рисковете по доставянеЧл.32. „Стоките” с констатирани недостатъци – скрити или явни – сесъхраняват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до уреждане на възражението.Чл.33. (1) При наличие на забавено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ,както и при възражение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последвано от писменоуведомление с искане за изпълнение, при което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнизадълженията си по раздел ІХ от настоящия договор в срок, същият дължи наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:1. неустойка в размер на 0.7 % на ден върху стойността на неизпълненото вдоговорените срокове, но не повече от 10 % от стойността на неизпълнението;2. обезщетение за претърпените действителни вреди, в случаите когато тенадхвърлят договорената неустойка.(2) При неспазване на задължението съгласно чл. 19, ал. 3 от настоящия договор,Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя в размер на 10 % на ден върхуразликата между намалената цена и тази, договорена с Изпълнителя, съгласноПриложение № 1, неразделна част от договора.
Х.СРОК НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПРЕКРАТЯВАНЕЧл.34. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от дветестрани и важи за срок от 12 дванадесет месеца от …........................... г. до ..............................г.,  или до сключвано на Рамково споразумение от ЦООП към МЗ за доставка налекарствени продукти от ПЛС, ако цените им са по-благоприятни от тези подействащия договор.Чл.35. Договорът се прекратява в следните случаи:1. С  изтичане на срока на договора.2. Със сключването на нов договор за възлагане на обществена поръчка съссъщия предмет.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да прекрати настоящия договор за общественапоръчка,  ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не ев състояние да изпълни своите задължения.



4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелстватапредвидени в ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностраннонастоящия договор без предизвестие и без да дължи неустойки.5. Договорът може да бъде прекратен от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 10-дневно      предизвестие при неспазване на договорените условия от страна наИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за повече от 15 дни, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ усвоява гаранцията заизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.6. В случай на предявени три и/или повече възражения при условията на разделІХ от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно безпредизвестие договора.7. Договорът може да бъде прекратен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 30-дневнописмено предизвестие при невъзможност да изпълнява поетите в договоразадължения. В този случай    ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява пълният размер нагаранцията за изпълнение и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 %от стойността на неизпълнената част от договора.ХІ.СЪОБЩЕНИЯЧл.36. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението натози договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани отупълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.Чл.37. За  дата на съобщението се смята:1. датата на предаването–при връчване на съобщението;2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка при изпращане по пощата;3. датата на приемането при изпращане по факс.ХІІ.  СПОРОВЕ.Чл.38. Възникналите през времетраенето на договора  спорове междустраните се решават чрез преговори между тях.Чл.39. В случай на непостигане на споразумение по предходния член,всички спорове ще бъдат решавани по съдебен ред.Чл.40. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагатразпоредбите на ЗОП, ТЗ и ЗЗД и действащото в Република Българиязаконодателство.XІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВАЧл.41. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесенивреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.



Чл.42. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора ебила в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.Чл.43. „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/илинепредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключванетона договора.Чл.44. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всичкидействия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесенитевреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок отнастъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължиобезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва отзасегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред откомпетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорнитеобстоятелства.Чл.45. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията исвързаните с тях насрещни задължения се спира.Чл.46. Не представлява  „непреодолима сила”  събитие, причинено по небрежностили чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представителии/или служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.ХІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИЧл.47. При съставянето на настоящия договор се представиха следнитедокументи:........................................................................................................................................................................................Неразделна част от настоящия договор са Спецификация, оферта и техническотопредложение за изпълнение и ценова оферта..Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – поедин за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:


