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ДОГОВОР 
 

         Днес, 04.09.2020 г., в град Сливен на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), в изпълнение на Решение № РД-08 – 398/07.08.2020 г. на Изпълнителния 

директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД и след проведена процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: “Периодични доставки на медицински изделия 

и консумативи по 36 /тридесет и шест/ обособени позиции за нуждите на „МБАЛ Д-р Иван 

Селимински- Сливен” АД”, за избор на изпълнител се сключи настоящият договор между: 

 

      1. МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, със седалище и адрес на управление на 

дейността: гр.Сливен, бул. “Христо Ботев” № 1, ИН по ЗДДС: BG 119502733, ЕИК: 

119502733, тел 044/611701, факс 044/624326, представлявана от д-р Васислав  Петров – 

Изпълнителен директор, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 

 

        2.“РСР“ ЕООД, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. София, район 

Красно село, ул. “Виктор Григорович“ №3, ет.1, ап.2, ИН по ЗДДС: 121706547, ЕИК: 

121706547, тел. 02/9515976, факс 02/9515932, представлявано от Рачо Стефанов Рибаров - 

Управител, наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящия договор за следното: 

 

1. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА: 

 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да достави на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на МБАЛ Д-р 

Иван Селимински- Сливен” АД /наричани по-долу в договора стоки/, съгласно 

Спецификация – неотменна част от настоящия договор. 

1.2. Договорът влиза в сила, считано от датата на сключване на договора /но не по-рано от 

20.08.2020 г./ и е със срок на действие 24 /двадесет и четири/ месеца. 

1.3. В случай, че към датата на изтичане на 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 приключването й и сключването на нов 

договор. 
1.4. Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено 

уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на 

чл. 7, ал.2 и ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за 

възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“. 

1.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е обвързан със закупуването на цялато заявено количество 

медицински изделия, посочено в документацията за участие и ценово предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Точното количество по вид на доставяните изделия се определя с 

периодични заявки, съобразно потребностите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Посочените количества 

са прогнозни за периода на изпълнение и не пораждат задължения за Възложителя да ги 

поръча в пълния обем. При необходимост количествата могат да бъдат надхвърлени. 

 

2. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА 

 

2.1. Общата прогнозна стойност на доставките, предмет на Договора, е в размер на 7 520.83 

лева (седем хиляди петстотин и двадесет лева и осемдесет и три стотинки)  без ДДС и 

9 025,00 лева (девет хиляди и двадесет и пет лева)  с ДДС. 

2.2. Единичните цени на медицинските изделия са определени в Спецификацията, посочена в 

т.1.1. 

2.3.   Цената е определена до краен получател с включен ДДС. 

2.4. Цените са фиксирани и не подлежат на завишаване през периода на изпълнение на 

договора, освен в случаите на чл. 116 от Закона за обществените поръчки. 
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3. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

3.1. Плащането по настоящия договор се извършва в български лева, чрез банков превод от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в чл.16.3. банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3.2. Заплащането на стоките се извършва, разсрочено 60 /шестдесет/ календарни дни, след 

представяне на следните документи:   

• Фактура; 

• Приемо-предавателен протокол; 

• Заявка. 

4. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ 

 

4.1. Всяка отделна доставка на изделията, предмет на настоящия договор, следва да бъде 

доставена в срок до 72 /седемдесет и два/ часа след получаване на заявка от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.2. За количества, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извън/без заявката- разпределение по 

чл.4.1., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ няма задължение за плащане. 

 

5. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 

 

5.1. За място на доставяне на стоките по този договор се определя крайния получател: Склад 

за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. 

„Христо Ботев” № 1. 

5.2. Рискът от случайно погиване или повреждане на медицинските изделията преминава 

върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне с приемно-

предавателен протокол. 

 

6. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ 

 

6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която изделията са доставени до крайния 

получател. 

 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

7.1. Да доставя стоките, предмет на настоящия Договор, отговарящи на изискванията на 

Договора, както и на условията на Техническото предложение на Изпълнителя по цени, 

посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя и ги предаде на крайният получател- 

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. 

„Христо Ботев” № 1. 

7.2. Да предаде изделията пакетирани и маркирани в съответния вид, количество и качество 

на мястото на доставяне. 

7.3. След доставяне на изделията до крайния получател да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

документите , изброени в чл.3.2 от настоящия договор. 

7.4. Изпълнителят се задължава да изпълнява в договорения срок заявките на Възложителя. 

При невъзможност за доставяне на определените медицински изделия или количества по 

получената заявка, в /3/ тридневен срок писмено да уведоми Възложителя за отказа за 

доставка.  

7.4.1. В случаите на отказ, Възложителят има право да закупи отказаните продукти по 

спешност от друг доставчик, като разликата в цените на двамата доставчици / участници/ за  

съответните продукти се заплаща като неустойка от Изпълнителя, който е изпратил 

писмения отказ за доставка.  

7.4.2. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи с повече от 2 /два/ дни изпълнението на заявката за 

заявените продукти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да закупи необходимите продукти или част от 
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продукти, които са необходими по спешност от друг доставчик, а направените разходи са за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно 

неизпълнението на договора, като заплащане на закупени от други доставчици 

фармацевтични продукти по следния ред: първо чрез прихващане от дължими суми: при 

липса на такива суми – от гаранцията за добро изпълнение от договора. 

7.4.3. При системен отказ на Изпълнителя (повече от 3 пъти в рамките на 3 месеца) да 

изпълни направена заявка, Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да 

получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително 

да усвои сумата по предоставената гаранция.  

В хипотезата на т.7.4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приложи чл. 116, ал. 1, т. 4, от 

ЗОП, като замени ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със следващия класиран участник, като замяната не 

променя  останалите условията по настоящия договор.  

7.5. Изпълнителят е длъжен да извършва транспортирането на стоките за своя сметка.   

7.6. Изпълнителят е длъжен да приема и урежда по уговорения ред надлежно предявените от 

Възложителя рекламации по реда на настоящия Договор. 

7.7. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените 

в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия Договор. В 

срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, Изпълнителят изпраща копие 

на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че 

са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. 

7.8. При подписването на настоящия договор да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 3 % от прогнозната му стойност,  предоставена по реда и 

условията на чл. 111 от Закона за обществените поръчки. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

7.9. При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, да 

получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане.  

7.10. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за 

осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация 

и документи за изпълнение на Договора. 

 

8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

8.1. Да приеме доставените в срок и на място изделия, съответстващи по вид, количество и 

качество на описаното в настоящия договор. 

8.2. Да заплати доставените медицински изделия по реда на чл.3. 

8.3. Да освободи гаранцията  за изпълнение до 30 дни, след изпълнението на договора, при 

условие, че  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е изправна страна по договора, без да дължи лихва за периода, 

през който средствата са престояли законно у него.  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

8.5. Да иска от Изпълнителя да изпълнява доставката на изделията до посоченото в чл.5.1. от 

Договора място на доставка, в срок и без отклонения от договорените изисквания.  

8.6. Да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по 

изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора. 

8.7. На рекламация на доставените по Договора медицински изделия, при условията, 

посочени в настоящия Договор. 

8.8. Да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи копия от договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

 

 

 

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
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9.ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

 

9.1. Приемането на стоките се извършва на мястото на доставяне от представител на крайния 

получател или друг упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, упълномощеният представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или 

упълномощения представител на крайния получател подписват приемо-предавателен 

протокол, удостоверяващ получаването на стоките. 

 

10. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

10.1. Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои 

задължения с гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от прогнозната стойност 

на Договора по ал.2.1 без вкл. ДДС , която е в размер на  225,62 (двеста двадесет и пет лева и 

шестдесет и две стотинки) лева. 

10.2. Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на Договора към 

датата на сключването му.  

10.2.1. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията. 

10.2.2. Когато Изпълнителят представя банкова гаранция, се представя оригиналът й, като тя 

е безусловна, неотменяема и непрехвърляема, с възможност да се усвои изцяло или на части, 

като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок 

на валидност, срока на действие на Договора, плюс 2 (два) месеца. Разходите за издаването 

на банковата гаранция са за сметка на Изпълнителя. 

10.2.3.  Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на 

Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 2 (два) месеца. 

Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. 

Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично 

неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата 

отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и 

поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко 

изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличие на 

основание за това, са за сметка на Изпълнителя. 

10.3.  Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора в срок от 2 (два) 

месеца след изтичане на срока на настоящия Договор. 

10.4. Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо 

от формата, под която са предоставени. 

10.5. Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на 

Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на 

Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на 

Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите. 

10.6. Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение 

при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на 

Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на 

Изпълнителя. В тези случаи Възложителят има право да усвои от гаранцията за изпълнение 

суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението. В допълнение към 

горното, Страните изрично се споразумяват, че: 

10.6.1. Възложителят има право да задържи гаранцията в пълен размер при системен (3 или 

повече пъти в рамките на 3 месеца) отказ от страна на Изпълнителя за доставка на заявени от 

Възложителя медицински изделия; и/или при системно (3 или повече пъти в рамките на 3 

месеца)  несъответствие на доставените стоки с договорените изисквания; както и че : 

10.6.2. При неизпълнение на задължения на Изпълнителя за отстраняване на явни и/или 

скрити Несъответствия, установени по предвидения в Договора ред, в договорения срок, 

както и отказ за доставка на заявени стоки, Възложителят има право да задържи от 

гаранцията за изпълнение суми, на стойност съответна на Несъответстващите стоки или на 

стоките, чиято доставка е отказана. 
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10.6.3.. Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми 

равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради 

неизпълнение на задълженията на Изпълнителя. 

10.6.4. В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е 

длъжен в срок до 3 (три) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в 

алинея 10.1., като внесе задържаната от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или  

учреди банкова гаранция за сума в размер на задържаната или да застрахова отговорността 

си до размера, посочен в алинея 10.1. 

10.6.5. В случай, че в процеса на изпълнение на Договора се окаже, че срокът на валидност 

на банковата гаранция не покрива целия период по Глава 1, клауза 1.3., в рамките на до десет 

работни дни преди изтичане на валидността й, Изпълнителят се задължава да удължи срока 

на валидност на вече издадената гаранция. В случай, че Изпълнителят не удължи срока, 

Възложителят има право да инкасира в своя полза сумата по гаранцията за изпълнение. 

 

11. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

 

11.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на 

техническите стандарти на производителя, което се удостоверява със Сертификат за качество 

- СЕ маркировка /или еквивалентно/, издаден от компетентен орган в страната на 

производителя. 

11.2. Медицинските изделия трябва да отговарят на изискванията на Закона за медицинските 

изделия (ЗМИ); 

11.3. Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 

/шестдесет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка. 

11.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на тяхното 

пристигане или приемане остатъчния срок на годност на стоките е по-малък от определения 

в чл.11.3. от настоящия договор. Доставката на медицинско изделие с остатъчен срок на 

годност по-малък от 30 на сто от обявения от производителя по чл.11.3. се извършва само с 

писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за конкретно количество, определено от него. Без 

изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоките няма да бъдат заплащани. 

11.5. Всяка партида при доставка следва да е придружена от разрешение за продажба на 

партида и/или аналитичен сертификат, удостоверяващи надеждността /качеството/ на 

медицинското изделие. 

11.6. При доставка на заявените стоки, следва медицинските изделия да бъдат в пълно 

съответствие с техническата спецификация и от посочените производители в 

Спецификацията – неразделна част от договора. 

 

12. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ. 

 

12.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за: 

• Количество и некомплектност на стоките или техническата документация (явни 

недостатъци); 

• Качество (скрити недостатъци): 

- при доставяне на стоките не от договорения вид, посочен в чл.1; 

- при доставяне на стоките не от договорения Производител; 

- при констатиране на дефекти при употребата на стоките. 

 

12.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят в 14 (четиринадесет) дневен срок 

от датата на доставяне с протокол. 

12.3. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност на доставените 

стоки, като рекламацията се придружава задължително от констативен протокол. 

12.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получените 

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

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
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12.5. В 5 (пет) дневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да 

отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я 

отхвърля. 

12.6. При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в едномесечен срок от 

получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне 

договорените стоки. 

12.7. При рекламация за скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 10 /десет/ дневен 

срок от получаването и да замени стоките за своя сметка и риск или по преценка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да върне съответната част от заплатената цена, ведно с дължимите лихви. 

12.8. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното 

или да се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като разходите и рисковете 

по новото доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

13. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

13.1. При забавено изпълнение на задълженията си по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

дължи неустойка в размер на 0,7 % на ден върху стойността на неизпълненото в 

договорените срокове задължение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на 

неизпълнението, както и обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, 

когато те надхвърлят договорената неустойка. 

13.2. Когато при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по 

раздел 12. от настоящия договор в срок, същия дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 

размер на 2% от цената на стоките, за които са направени рекламациите. 

13.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на договора, 

както и за заплащане на неустойки от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следния ред: първо чрез 

прихващане на дължими суми; при липса на такива суми – от гаранцията по чл.10.1. от 

договора. 

13.4. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за 

изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора 

едностранно с 30-дневно предизвестие. 

13.5. В случай на 3 (три) и повече рекламации в рамките на 3 месеца, чиято основателност е 

установена по предвидения в Договора ред, Възложителят има право да прекрати Договора 

едностранно, както и на неустойка, равна на 3 % (три на сто) от разликата между 

прогнозната стойност на Договора по чл. 2.1. и цената на извършените доставки в 

изпълнение на Договора. 

13.6. При прекратяване на настоящия Договор от Възложителя на някое от основанията по 

чл..16.2.1. или 16.2.2., Възложителят има право да получи неустойка в размер на сумата по 

гаранцията за изпълнение на Договора, включително да усвои сумите по предоставените 

гаранции. 

13.7. При невъзможност да изпълни заявката или рекламацията на Възложителя, 

Изпълнителят е длъжен в тридневен срок да изпрати писмен отказ. Ако в този срок 

Изпълнителя не изпрати писмен отказ, Възложителя има право да закупи отказаните 

продукти от друг доставчик, като разликата в цените на двамата участници за съответните 

продукти се заплаща като неустойка от  Изпълнителя, който е изпратил писмения отказ за 

доставка.  

13.7.1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи с повече от 2/ два/ дни изпълнението на заявката 

за доставка на заявените изделия, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да закупи необходимите продукти 

или част от продукти, които са необходими по спешност от друг доставчик, а направените 

разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си 

относно неизпълнението на договора, като заплащане на закупени от други доставчици 

медицински изделия по следния ред: първо чрез прихващане от дължими суми: при липса на 

такива суми– от гаранцията за изпълнение. 
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13.8. Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи 

по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на 

гаранцията за изпълнение.  

 

14. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

14.1. За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само 

подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител. 

14.2. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не 

може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя. 

14.3. Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение 

на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при 

предвидените в ЗОП условия. 

14.4. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на 

настоящия Договор е на Изпълнителя. 

14.5. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 

Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред 

или изпълнението на дейностите по договора са от лице, което не е подизпълнител, обявено в 

офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за 

едностранно прекратяване на Договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния 

размер на гаранцията за изпълнение. 

14.6. При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на 

Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

14.6.1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите; 

14.6.2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение 

на Договора; 

14.6.3. при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може 

безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите. 

14.7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща 

възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя. 

 

15. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

15.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетения за понесени вреди и загуби, ако 

последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

15.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, 

тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

15.3. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 

договора. 

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

грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 

уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. 

При не уведомяване  се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолима 

сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния 

ред от Българската търговско-промишлена палата, гр.София. 

15.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях 

насрещни задължения се спира. 

15.6. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез 

умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и 

недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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16. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

16.1. Настоящия договор се прекратява: 

- по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

- с изтичане на уговорения срок; 

- когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка - предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл 

или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след 

настъпване на обстоятелствата; 

- при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение - непредвидено или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 

Договора („непреодолима сила“) продължила повече от 7 (седем) дни. 

- едностранно от изправната страна с 30-дневно предизвестие при виновна забава на 

една от страните, продължила повече от половината от срока за изпълнение на 

съответното задължение;   

- при прекратяване на някоя от страните по договора като юридическо лице. 

 

16.2. Възложителят може да прекрати едностранно настоящия Договор: 

  16.2.1. При системни (3 или повече пъти) в рамките на 3 (три) месеца: 

 (а) забавяне на доставка на стоки; и/или  

 (б) забавяне или отказ за отстраняване на Несъответствия на стоки, констатирани по 

реда на Договора; и/или  

 (в) отказ за извършване на доставка; и/или  

 (г) доставки на стоки с Несъответствия с изискванията на Договора, констатирани по 

реда на Договора;  

16.2.2. В случай, че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в 

документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е 

посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е 

извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор. 

16.3. Възложителят прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи 

обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако 

прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

16.4. Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено 

уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на 

чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на 

обществени поръчки в сектор „Здравеопазване" и Министерство на здравеопазването е 

провело процедура за централизирана доставка на медицинските изделия, предмет на 

настоящата поръчка, има сключени рамкови споразумения с избрани изпълнители и 

лечебното заведение е заявило, че ще се възползва от сключените по процедурата договори. 

При прекратяване на това основание, финансовите взаимоотношения между Страните за 

извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по 

изпълнение на Договора, се уреждат най-късно до 60 дни от прекратяването. 

 

17. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

17.1. Възложителят може да заяви доставката на по-малки или по-големи количества стоки 

от една или повече обособени позиции, съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в 

изпълнение на предмета на договора.  

17.2. Оферираните цени за единица мярка и цена на опаковка на медицинските изделия са 

фиксирани и не подлежат на промяна за срока на действие на договора, извън случаите по 

чл..2.4 от договора. Оферираните цени за единица мярка се допуска да бъдат изменяни във 

връзка с доброволно намаляване на цените по желание на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Изменението 

става чрез подписването на допълнително споразумение.  
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17.3. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните с писмено 

допълнително споразумение при условията на чл.116 от ЗОП.  

 

18. СПОРОВЕ 

 

18.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните 

се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена 

форма и се превръщат в неразделна част от договора. 

18.2. В случай на не постигане на договореност по предходния член, всички спорове, 

породени от този договор или отнасящи се до него, включително и споровете, породени от 

или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване 

ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от 

компетентния съд по реда на ГПК. 

 

19. СЪОБЩЕНИЯ 

 

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

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

представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

19.2. За дата на съобщението се смята: 

• датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 

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

• датата на приемането – при изпращане по факс. 

 

19.3. За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящия 

договор се смятат: 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:                         ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

………………………………             МБАЛ “Д-р Ив.Селимински-Сливен” АД 

гр……………………..                          гр.Сливен 

ул.”………………………..” №             бул. “Христо Ботев” №1 

Банкова сметка                                  Банкова сметка 

……………………………                  "Уникредит Булбанк" АД  

 Клон………………………                Клон Сливен 

IBAN:……………………….               IBAN: BG62UNCR96601012011913 

BIC: . ………………………….           BIC:    UNCRBGSF 

 

19.4. При промяна на данните по чл.19.3. съответната страна е длъжна да уведоми другата в 

тридневен срок от промяната. 

 

20. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

20.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи 

от този договор. 

20.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 

законодателство. 

 

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

21.1. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра на български език – един 

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Неразделна част от настоящия Договор са следните Приложения: 
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Приложение № 1 – Спецификация. 

Приложение № 2 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Приложение № 3 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Приложение № 4 – Техническа спецификация. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП  ИЗПЪЛНИТЕЛ: на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП 

МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД „РСР“ ЕООД 

 гр. Сливен       гр. София 

 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР   УПРАВИТЕЛ 

/д-р Васислав Петров/    /Рачо Рибаров/ 

 

Гл. счетоводител: на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП     

/Пепа Стоянова/ 
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