
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 
към Договор за доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван 

Рилски”-Разград” АД по периодични заявки, сключен на 30.01.2014г. 
 
 

Днес,  29.01.2015г., в гр.Разград, между: 
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ИВАН 

РИЛСКИ”-РАЗГРАД” АД, вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър с ЕИК 
116503980, със седалище и адрес на управление в гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2, 
представлявано от прокуриста – д-р Марин Керчев Керчев, от една страна, наричана за 
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ             и 

„ФАРКОЛ” АД, вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър с ЕИК 
102227154, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул.”Сан Стефано” № 28, 
представлявано от членовете на Съвета на директорите на дружеството, овластени да 
представляват дружеството – Таня Минчева Минчева-Базотева и Георги Петков Базотев,  от 
друга страна, наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

на основание чл.43 ал.2 т.5 от Закона за обществените поръчки и т. 9.2. от раздел 
ІХ на Договор за доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД по периодични заявки, сключен между страните на 30.01.2014г., в 
резултат на проведена процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
«Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по 
периодични заявки”, с ун.№ 00757-2013-0008 в РОП,  наричан за краткост „ДОГОВОРА”,  

предвид това, че с Решение № 01147 от 19.06.2014г. на Изпълнителния директор на 
„МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД е открита следваща процедура за възлагане на 
обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за 
нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по периодични заявки”, с ун.№ 00757-
2014-0004 в РОП, имаща/включваща същия предмет като този на ДОГОВОРА, касаеща 
последващ период и не завършила с избор на изпълнител, както и с оглед обстоятелството, 
че прекъсване в доставките би довело до съществени затруднения за Възложителя, 

се сключи настоящото Допълнително споразумение към ДОГОВОРА.  
 
Страните се споразумяха за следното: 
 

1. Срокът на ДОГОВОРА се удължава до избора на изпълнител за доставка на 
лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД в резултат 
на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: 
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по 
периодични заявки”, открита с Решение № 01147/19.06.2014г. на Изпълнителния директор на 
„МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, с ун.№ 00757-2014-0004 в РОП,  но за не повече от 6 
/шест/ месеца, считано от 30.01.2015г. 

 

2. Останалите клаузи на ДОГОВОРА остават непроменени. 
 
Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра – 

два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор за 
доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по 
периодични заявки, сключен между страните на 30.01.2014г. 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: . . .чл.2 от ЗЗЛД . . .                           ИЗПЪЛНИТЕЛ: . . . .чл.2 от ЗЗЛД . . 
        прокурист /д-р Марин Керчев/                                                    /Таня Минчева-Базотева/ 
 
 

. . .чл.2 от ЗЗЛД . . . 
      /Георги Базотев/ 
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ДОГОВОР 
за доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван 

Рилски”-Разград” АД  по периодични заявки 
 
 
 

Днес, 30.01.2014г., в гр.Разград, между: 
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ИВАН 

РИЛСКИ”-РАЗГРАД” АД, вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър с ЕИК 
116503980, със седалище и адрес на управление в гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2, 
представлявано от изпълнителния директор – д-р Гечо Вълков Жеков, наричано за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 
„ФАРКОЛ” АД, вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър с ЕИК 

102227154, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул.”Сан Стефано” № 28, 
представлявано от членовете на Съвета на директорите на дружеството, овластени да 
представляват дружеството – Таня Минчева Минчева-Базотева и Георги Петков Базотев,  
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

след проведена открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена 
поръчка с предмет : «Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД по периодични заявки”, с ун.№ 00757-2013-0008 в РОП и Решения № 
02961/20.12.2013г. и № 00066/06.01.2014г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ”Св.Иван 
Рилски”-Разград”АД за избор на изпълнител на обществената поръчка по обособените 
позиции от поръчката,      се сключи настоящия договор за следното: 

 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва 
периодични доставки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на лекарствени продукти, описани подробно в 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към настоящия договор, наричани за краткост „стоки”, съгласно 
утвърдена Техническа спецификация и Ценова оферта и Предложение за изпълнение на 
поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор, в които са посочени 
видовете стоки за доставка и единичните им цени. 

1.2. Доставките на стоки по настоящия договор са в зависимост от конкретните 
потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и направените от него писмени заявки за доставка, без 
ограничения в количеството на стоките за доставка. 

 
II. УСЛОВИЯ, МЯСТО И ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ. ОТЧИТАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ 

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поръчва вида и количеството на стоките чрез писмена заявка, 
изпратена до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по един от следните начини: на ръка, на адрес: гр.Шумен, 
ул.”Мадара” № 38,  по факс – на номер 054/ 830 937  или по e-mail – на адрес: 
shumen@farkol.bg. Начинът на изпращане на всяка заявка, измежду посочените, се избира от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя стоките по заявката в срок до 72 
/седемдесет и два/ часа от получаване на заявката. 

2.2.2. В отделни случаи, въз основа на изрично искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочено 
в заявката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя стоките по заявката в срок до 24 
/двадесет и четири/ часа от получаване на заявката. 

2.3. Стоките предвидени за доставка по настоящия договор се доставят от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2, до склада на 
територията на „МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград” АД. 

2.4. Предаването и получаването на всяка доставка се удостоверява с приемо–
предавателен протокол, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
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2.5. В приемо-предавателния протокол по предходната точка се посочват датата на 
съставяне на протокола, датата на предаване и получаване на стоките, видовете доставени 
стоки, техните количества, единичните им цени с ДДС, общата стойност на доставените 
стоки с ДДС и представените за стоките документи, съгласно т.4.1. б.”ж” от настоящия 
договор. В приемо-предавателния протокол могат да бъдат посочени рекламации от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за явни недостатъци и други неточности или отклонения при доставката. 
Приемо-предавателният протокол се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра - по 
един за всяка от страните. 

2.6. За дата на доставяне се счита датата на съставяне на двустранно подписания 
приемо-предавателен протокол по предходната точка, с който стоките са получени и приети 
от представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 
ІІI. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1. Единичните цени на стоките, предвидени за доставка по настоящия договор, са 
посочени в Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1,  които са неразделна част от договора.  

3.2.1. Договорените единични цени на стоките за доставка, посочени в Ценовата 
оферта по предходната точка са фиксирани, крайни единични цени за целия срок на 
договора, като същите не подлежат на промяна, освен при намаляването им в интерес на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в случаите, предвидени в Закона за обществените поръчки.   

3.2.2. Когато по време на действие на договора, държавната регулирана цена на 
договорен за доставка лекарствен продукт, включен в Позитивния лекарствен списък по чл. 
262 ал.6 от ЗЛПХМ, стане по-ниска от договорената цена за доставка, посочена в Ценовата 
оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ безусловно ще заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
лекарствения продукт по по-ниската цена, считано от датата на влизане в сила на 
конкретното решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране  

3.2.3. Когато по време на действие на договора, стойността по чл.55 от Наредба за 
условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените 
продукти, приета с ПМС № 97/19.04.2013г. (обн. ДВ бр.40 от 30.04.2013г.), на лекарствен 
продукт за диализно лечение, когато такъв е предмет на доставка по настоящия договор, 
посочен в ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към договора /по обособена позиция от № 709 до № 728 вкл. 
от група ХХІХ-„Диализни средства” от Техническата спецификация/,  стане по-ниска от 
договорената цена за доставка, посочена в Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, считано от 
датата на влизане в сила на конкретното решение на Националния съвет по цени и 
реимбурсиране, Възложителят безусловно заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лекарствения 
продукт по по-ниската цена.  

3.3. Единичните цени на стоките, посочени в Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставката, в т.ч. за стойността на стоката, 
придобиването, опаковката, съхранението и доставката й до мястото на изпълнение на 
поръчката по т.2.3, както и всякакви други разходи, вкл. данъци, мита, такси и застраховки, 
свързани с изпълнение на настоящия договор. 

3.4. Плащанията за заявените и доставени стоки се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в български лева, по банков път, по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 
IBAN: .BG09 UNCR 7000 1519 7768 95, BIC: UNCRBGSF   в банка „УниКредит Булбанк”АД.  

3.5. Плащанията за заявените и доставени стоки се извършват в срока на отложено 
плащане – 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на издаване на фактурата от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т.3.6. от настоящия договор. 

3.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура за доставените и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
количества стоки, съгласно и въз основа на двустранно подписания приемо-предавателен 
протокол по т.2.4. от настоящия договор и след представяне на всички необходими 
документи за стоките по т.4.1. б.”ж”, като фактурата съдържа наименование на стоките, 
единичната им цена без ДДС, единичната им цена с ДДС и тяхната обща стойност.  

3.7. Общата прогнозна стойност на доставките по договора е 310 936,42 лева без ДДС. 
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IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
а/ да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свой риск, срещу договорените единични цени, 

заявените видове и количества стоки, съгласно т.2.1 от настоящия договор; 
б/ да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само качествени стоки, годни за употреба по 

предназначението им, отговарящи на действащите спецификации и на стандартите на 
производителя им, пуснати на пазара и/или в действие по надлежния ред и разрешени за 
разпространение и употреба към датата на доставянето им; 

в/ да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само стоки съдържащи всички необходими 
обозначения, маркировки и други данни, в съответствие с действащото в страната 
законодателство;  

г/ да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само стоки с остатъчен срок на годност към датата 
на доставяне не по-малък от 75% /седемдесет и пет процента/ от обявения от производителя 
им върху опаковката на стоката; 

д/ да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените стоки в тяхната оригинална фабрична 
опаковка, с ненарушена цялост, гарантираща запазване качествата на стоките в срока им на 
годност; 

е/ да доставя заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ видове и количества стоки в сроковете по 
т.2.2.1 и т.2.2.2 от настоящия договор; 

ж/ при всяка първа доставка на стоки от отделна партида да предава на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ придружаващите документи за стоките - сертификат за качество, 
информационен лист по безопасност на български език и когато е предвидено в закона - 
инструкция за употреба на български език, както и други документи, необходими, съгласно 
действащото в страната законодателство; 

з/ да осигури за своя сметка транспортиране на стоките до мястото на доставка, 
посочено в т.2.3; 

и/ при изпълнение на настоящия договор да спазва и осигури спазването на 
действащите в страната норми и стандарти, както и санитарно-хигиенните изисквания, 
изискванията по безопасност на труда, опазване на околната среда, пожарна безопасност и 
безопасност на движението и да поема за своя сметка отговорността и всички разходи за 
санкции, наложени от съответните контролни органи, свързани с изпълнението на неговите 
задължения по настоящия договор, вкл. свързани с действията или бездействията на негови 
работници и служители; 

к/ да спазва указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно изпълнението на настоящия 
договор; 

л/ да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата му информация и документи, 
свързани с изпълнението на настоящия договор, в т.ч. относно доставените стоки, техният 
произход, качество, съответствие и вложените в тях съставки, относно обектите за 
складиране и транспортиране на стоки и т.н.; 

м/ да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за: 
- имената на представителите си, имащи право да предават стоките и да подписват 

приемо-предавателните протоколи по т. 2.4;  
- имената на представителите си, имащи право да получават писмените заявки за 

доставка на стоки, при изпращане на заявките „на ръка”, съгласно т.2.1.; 
н/ своевременно да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална фактура за стойността 

на доставените стоки, съгласно т.3.6 от настоящия договор. 
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
а/ да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

доставките; 
б/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на доставените стоки, когато същите 

отговарят на поставените изисквания за тях, направената заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са 
придружени от необходимите документи; 

в/ при пълно, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащането за извършената доставка. 
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V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
а/ да приеме, доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок и на определеното място за 

доставка, стоки, съответстващи по вид, количество и качество на заявените и придружени 
със съответните документи; 

б/ да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора; 
в/ да заплаща в договорените срокове цената на доставените стоки; 
г/ да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за служителите си, имащи право да получават 

доставките на стоки и да подписват приемо-предавателните протоколи по т.2.4. 
5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  
а/ да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок заявените стоки, съгласно условията на 

настоящия договор; 
б/ когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията за доставката по т.1.1, т.4.1. 

букви „б”, „в”, ”г”, „д” и „ж” и заявката по т.2.1. от настоящия договор, да откаже приемане 
на доставените стоки и заплащане на цената за тях; 

в/ да се удовлетвори от гаранцията за добро изпълнение в случай на неизпълнение на 
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор. 

 
VI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ 

6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно: 
а/ количество на доставените стоки /явни недостатъци/; 
б/ некомплектност на доставените стоки или на техническата документация за стоките 

/явни недостатъци/; 
в/ качество /скрити недостатъци/: 
- при доставяне на стоки не от договорения и заявен вид; 
- при констатиране на недостатъци при употребата на стоките; 
6.2.1. Рекламации за явни недостатъци на доставените стоки се правят от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 1 /един/ месец от деня на доставката или се посочват в приемо-
предавателния протокол по т.2.4. от настоящия договорх.  

6.2.2. Рекламации за скрити недостатъци на доставените стоки се правят от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до до 1 /един/ месец от констатирането на недостатъците. 

6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените 
недостатъци в сроковете по предходната точка. Всички разходи за отстраняване на 
недостатъците или замяната на стоки с недостатъци са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

6.4. В срок до 3 дни от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено 
отговаря на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приема ли конкретната рекламация или я отхвърля. Ако в 
посоченият срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговори, се счита, че приема рекламацията. 

6.5. При рекламация за явни недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 
тридневен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото 
на доставяне количеството липсващи в доставката или некомплектни стоки, респ. документи. 

6.6. При рекламация за скрити недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 
тридневен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да замени доставените 
стоки с недостатъци като достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на мястото на доставяне от 
договорените и заявени стоки без недостатъци или да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ платената 
цена за стоките с недостатъци, ведно с дължимата лихва. Изборът измежду посочените две 
възможности по предходното изречение принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като същият е 
длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това. 

6.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съхранява стоките, за които са подадени 
рекламации, до уреждане на рекламациите.  

6.8. При доставка на стоки, чийто остатъчен срок на годност е по-малък от 
предвидения по т.4.1 б.”г” от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по своя преценка 
да приеме стоките и да не предявява рекламация за тях. За приемането на стоките, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изрично писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
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VІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 
7.1. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка на стоки по отделна заявка, същият 

дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 20 /двадесет/ лева за всеки ден забава за 
доставяне на пълното заявено количество от всеки отделен вид стока. 

7.2. Когато при наличие на рекламация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 
изпълни изцяло, в срок задълженията си по т.6.5. или т.6.6. от настоящия договор, същият 
дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 20 /двадесет/ лева на ден за всеки ден 
забава по всяка рекламация за отделен вид стока. 

7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпада в забава по т.7.1, считано от деня, следващ изтичането 
на срока за съответната доставка по т.2.2.1. или по т.2.2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпада в забава 
по т.7.2, считано от деня, следващ изтичането на срока за доставка, съответно по т.6.5. или по 
т.6.6. Изрична писмена покана за изпълнение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не се изпраща на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7.4. В случаите по т.6.5. и т.6.6., когато след направена рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоки, неотговарящи като вид или качество на направената за 
тях заявка, изискванията по настоящия договор и посоченото в рекламацията, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи еднократна неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 30% 
/тридесет процента/ от стойността на стоките по заявката, за които е направена 
рекламацията.  

7.5. В случаите по т.6.8 от настоящия договор, при приемане на стоките от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият начислява неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в следните размери:  

а/ 5% от стойността на доставените стоки с остатъчен срок на годност от 59,99% до 
50% от обявения от производителя им върху опаковката на стоката; 

б/ 10% от стойността на доставените стоки с остатъчен срок на годност между 49,99% 
и 40% от обявения от производителя им върху опаковката на стоката; 

в/ 30% от стойността на доставените стоки с остатъчен срок на годност между 39,99% 
и 30% от обявения от производителя им върху опаковката на стоката; 

г/ 60% от стойността на доставените стоки с остатъчен срок на годност между 29,99% 
и 20% от обявения от производителя им върху опаковката на стоката; 

д/ 90% от стойността на доставените стоки с остатъчен срок на годност под 20% от 
обявения от производителя им върху опаковката на стоката. 

7.6. За неизпълнение на задължение по настоящия договор, извън горепосочените, 
неизправната страна дължи неустойка на изправната в размер на 0,5% на ден върху 
стойността на неизпълнението, но не повече от 20% от стойността на неизпълнението.  

7.7. При прекратяване на настоящия договор по т.10.1. б.”д”, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 5000 /пет хиляди/ лева. 

7.8. При частично прекратяване на настоящия договор по т.10.2., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 500 /петстотин/ лева. 

7.9. Дължимата сума за неустойка се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по негов избор от 
което и да било предстоящо плащане за извършена доставка на стоки от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
или от представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение. 

7.10. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако 
тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел. 

 
VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора към датата на 
сключването му във вид на парична сума или банкова гаранция, с която гарантира 
изпълнението на всички свои задължения по договора, включително обезпечава 
отговорността си при пълно или частично неизпълнение, забава или некачествено, лошо 
изпълнение. 

8.2. Гаранцията за изпълнение на настоящия договор е в размер на 6218,73 лева и 
представлява 2% от прогнозната стойност на договора без ДДС, изчислена от сбора на 
стойностите на всички стоки за доставка по т.1.1., представляващи обособени позиции от 
обществената поръчка. Гаранцията е валидна до 2 /два/ месеца след изтичане срока на 
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договора и изпълнение на всички ангажименти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок до 5 

/пет/ работни дни, считано от деня на поискването от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условие, че е 
получил заявените за доставка стоки, приемо-предавателните протоколи за извършените 
доставки и необходимите документи за доставените стоки. 

8.4. При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, поради неизпълнение 
на задълженията му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа пълния размер на гаранцията за изпълнение. 
Плащането на неустойките и обезщетенията определени в този договор се обезпечава с 
представената гаранция.  

 
ІХ. СРОК НА ДОГОВОРА 

9.1. Настоящият договор се сключва за срок до  30.01.2015г.  
9.2. Когато Възложителят е открил процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет, идентичен или включващ предмета на доставка по настоящия договор повече от 
шест месеца преди изтичане срока на договора по точка 9.1 и при наличие на останалите 
условията, посочени в чл.43 ал.2 т.5 от ЗОП,  срокът на настоящия договор се удължава до 
избора на новия изпълнител, но за не повече от 6 /шест/ месеца. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   

9.3. Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му. 
 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
10.1. Настоящият договор се прекратява: 
а/ с изтичане на срока по т.9.1, респ.и по т.9.2 и изпълнение на задълженията на двете 

страни; 
б/ по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 
в/ при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договора; 
г/ едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 1-месечно писмено предизвестие, ако в резултат 

на обстоятелства, възникнали след сключване на договора, не е в състояние да изпълни 
своите задължения или ако се отказва от договора по друга причина; 

д/ едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 2-месечно писмено предизвестие, ако в резултат 
на обстоятелства, възникнали след сключване на договора, не е в състояние да изпълни 
своите задължения или ако се отказва от договора по друга причина.  

10.2. Ако предметът на настоящия договор включва доставки на няколко вида стоки, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора частично, само за доставка на отделен вид 
стока, когато същата самостоятелно е предмет на обособена позиция от обществената 
поръчка. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предизвестява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ два 
месеца предварително. 

10.3. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка на стоки или за отстраняване на 
недостатъци по раздел VІ, продължила повече от 10 /десет/ дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право едностранно да прекрати договора със 7-дневно писмено предизвестие и задържа 
цялата сума по представената гаранция. 

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно и без предизвестие 
настоящия договор при системно неточно изпълнение на задължения по договора от страна 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предявени повече от две рекламации от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

10.4. В случай, че по отношение на отделен вид стока, предмет на доставка по този 
договор, възникнат обстоятелства в резултат, на които настъпи несъответствие с 
изискванията, посочени в Техническата спецификация, неразделна част от договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно и без предизвестие договора за 
доставка за този отделен вид стока и не дължи неустойка. 

10.5. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпи обстоятелство по чл.47 
от Закона за обществените поръчки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно 
настоящия договор, с уведомление, без писмено предизвестие и без да дължи неустойки. 
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10.6. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на дължимо плащане по 
договора, продължила повече от 1 /един/ месец, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право едностранно да 
прекрати договора с 1-месечно писмено предизвестие. 

10.7. Ако предметът на настоящия договор включва доставки на няколко вида стоки, 
на основанията, посочени в т.10.1.б.”в”, т.10.1.б.”г”, т.10.3. и т.10.4. и при същите условия и 
ред, договорът може да бъде прекратен частично само за доставка на отделен вид стока, 
когато същата самостоятелно е предмет на обособена позиция от обществената поръчка в 
резултат, на която е сключен договора. 

 
ХІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

11.1. Никоя от страните няма право да прехвърля на трета страна правата и 
задълженията си, произтичащи от този договор без изричното писмено съгласие на другата 
страна. 

11.2. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са 
валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

11.3. За дата на съобщението се смята: 
- при предаване на съобщението на ръка – датата на получаването, написана от 

получателя; 
- при изпращане по поща или куриерска служба – датата на пощенското клеймо на 

обратната разписка /датата на разписката за връчване от куриера; 
- при изпращане по факс - датата на изпращането, посочена в отпечатаното 

автоматично уведомление за успешно изпращане; 
- при изпращане по e-mail – датата на изпращане, отразена в електронната система, 

която се удостоверява с разпечатка от електронния запис за това . 
11.4.1. Валидните координати за приемане на съобщения от страните, свързани с 

настоящия договор, са: 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

адрес: гр.Разград, ул.”Коста Петров”№ 2                              гр.Бургас, ул.”Сан Стефано” № 28 
факс:  084/ 62 97 65                                                                  056/ 85 17 22 
e-mail: mbal@bogytec.com.                                                      farkol@farkol.bg 

 
11.4.2. Валидните координати за подаване на заявки за доставка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

са посочените в т.2.1 от настоящия договор. 
11.5. При промяна на координати за кореспонденция или на представляващите лица 

по т.4.1. б.”м”, съответната страна е длъжна незабавно писмено да уведоми другата.  
11.6. Изпратените съобщения, в т.ч. и заявки за доставка, на горепосочените адреси 

и/или номера, или предадени „на ръка” на известните до момента представляващи лица, 
както и подписаните протоколи за доставка, се считат, за валидно получени, съответно 
валидно подписани, при липса на уведомяване за промяната им.  

11.7. По смисъла на настоящия договор, „отделен вид стока” е всеки отделен артикул, 
посочен със самостоятелен пореден номер в Техническата спецификация, приложена към 
настоящия договор, без оглед обединяването на артикулите в групи с общо наименование 
или с оглед предназначението им. 

11.8. Всички спорни въпроси, възникнали в хода на изпълнението на настоящия 
договор ще се решават от страните по взаимно съгласие, а ако това се окаже невъзможно – 
по съдебен ред. 

11.9. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат относимите 
разпоредби на действащото в Република България законодателство. 

 
Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра – два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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Неразделна част от настоящия договор са: 
1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, съдържащо опис на стоките за доставка,  тяхната единична 

цена,  размера на гаранцията за изпълнение, вкл. по всяка от обособените позиции от общест-
вената поръчка,  номер и наименование на обособените позиции от обществената поръчка, 
по които лекарствените продукти са предмет на доставка по настоящия договор  и  др.; 

2. Техническа спецификация; 
3. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в т.ч. Заявление за участие, Предложение за 

изпълнение на поръчката и Ценова оферта. 
 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: . . . чл.2 от ЗЗЛД . . . .                   ИЗПЪЛНИТЕЛ: . . . чл.2 от ЗЗЛД . . . 
                                /д-р Гечо Жеков/                                                      /Таня Минчева-Базотева/ 
 
 

. . . . чл.2 от ЗЗЛД. . . . 
   /Георги Базотев/ 



 Открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД по периодични заявки”, с ун.№ 00757-2013-0008 в РОП  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към Договор за доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-

Разград” АД  по периодични заявки, сключен на 30.01.2014г. между „МБАЛ”СВ.ИВАН 
РИЛСКИ”-РАЗГРАД” АД    и "ФАРКОЛ"АД

"ФАРКОЛ" АД

№ 
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ред
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стойност 
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без ДДС/

Гаранция 
за 

изпълнени
е на 

договора 
/в лева/

1 8 SEVOFLURANE fl. 250 ml + изпарител със 
затворена система за пълнене без адаптор

бр.
SEVORANE 
INHALATION LIQUID 
250 ML 1

ABBOTT PRODUCTS 219.92 100 18 326.67 366.53

2 12 LEVOBUPIVACAINE amp. 5 mg/ml 10 ml бр.
CHIROCAINE 5MG/ML 
SOLUTION FOR 
INJECTION 10ML

ABBOTT PRODUCTS 5.52 200 920.00 18.40

3 17 LIDOCAINE ung. 5% 40 g бр. LIDOCAIN ACTAVIS 
OINT. 5% 40G

БАЛКАНФАРМА 
ТРОЯН АД, 
БЪЛГАРИЯ

2.65 100 220.83 4.42

4 20 DIAZEPAM tb. 10 mg x 20 оп. DIAZEPAM ACTAVIS 
TAB. 10MGx20 MP

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД 2.11 200 351.67 7.03

5 63 CETIRIZINE tb. 10 mg x 20 оп. CETIRINAX TABL. 
10MGx20

ACTAVIS HF., 
ИСЛАНДИЯ 6.39 100 532.50 10.65

6 65 CLEMASTINE tb. 1 mg x 20 оп. CLEMASTIN ACTAVIS 
TABL. 1MGx20

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД

3.11 60 155.50 3.11

7 72 LORATADINE tb. 10 mg x 30 оп. ROLETRA TABL. 10 
MGx10 ECOPHARM GROUP 3.86 100 321.67 6.43

8 79 PREDNISOLONE tb. 5 mg x 20 оп. PREDNISOLON 
CORTICO 5MGx20

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД 2.59 100 215.83 4.32

9 88 CARBAMAZEPINE tb. 200 mg x 50 оп.
CARBAMAZEPIN 
ACTAVIS TAB. 
200MGx50

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД, 
БЪЛГАРИЯ

4.77 300 1 192.50 23.85

10 92 LAMOTRIGINE tb. 50 mg x 30 оп. EPITRIGINE TABL. 
50MGx30

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД 5.94 10 49.50 0.99

11 107 PIPERACILLIN fl. 2 g бр.
PIPERACILLIN 
ACTAVIS 2G POWDER 
FOR SOL. FOR INJ.

STRIDER ARCOLAB, 
POLAND SP.Z.O.O. 6.86 1 000 5 716.67 114.33

12 108 CEFAZOLIN fl. 1 g бр. CEFASOLIN POWD. 
INJ. 1G

БАЛКАНФАРМА 
РАЗГРАД АД, 
БЪЛГАРИЯ

1.16 200 193.33 3.87

13 124 AZITHROMYCIN caps. 250 mg x 8 оп. AZATRIL CAPS. 
250MG/1x8

БАЛКАНФАРМА 
РАЗГРАД АД, 
БЪЛГАРИЯ

12.89 800 8 593.33 171.87

14 132 DOXYCYCLIN caps. 100 mg x 6 оп. DOXYCYCLIN CAPS. 
100MG/1x6

БАЛКАНФАРМА 
РАЗГРАД АД, 
БЪЛГАРИЯ

1.58 50 65.83 1.32

15 137 LINCOMYCIN caps. 500 mg x 20 оп. LINCOMYCIN CAPS. 
500MG/2x10

БАЛКАНФАРМА 
РАЗГРАД АД, 
БЪЛГАРИЯ

7.79 100 649.17 12.98

16 138 LINCOMYCIN fl. 600 mg бр. LINCOMYCIN SOL. INJ. 
FL. 600MG/2ML-2ML

БАЛКАНФАРМА 
РАЗГРАД АД, 
БЪЛГАРИЯ

3.69 50 153.75 3.08

17 142 TOBRAMYCIN fl. 80 mg бр. TOBRAMYCIN SOL. 
INJ. 80MG/2ML-2ML

БАЛКАНФАРМА 
РАЗГРАД АД, 
БЪЛГАРИЯ

2.59 10 000 21 583.33 431.67

18 151 CIPROFLOXACIN tb. 500 mg x 10 оп.
CIPROFLOXACIN 
ACTAVIS TAB. 
500MGx10

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД, 
БЪЛГАРИЯ

4.24 800 2 826.67 56.53

19 158 CHLORAMPHENICOL caps. 250 mg x 20 оп. CHLORNITROMYCIN 
CAPS. 250MG/2x10

БАЛКАНФАРМА 
РАЗГРАД АД, 
БЪЛГАРИЯ

3.42 50 142.50 2.85

20 159 ACIDUM NALIDIXICUM tb. 500 mg x 40 оп. NELIDIX TAB. 
500MGx40

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД, 
БЪЛГАРИЯ

7.25 50 302.08 6.04
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21 163 SULFAMETHOXAZOLE & TRIMETHOPRIM tb. 480 
mg x 20

оп. TRIMEZOL TAB. 
480MGx20

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД, 
БЪЛГАРИЯ

2.10 100 175.00 3.50

22 170 FLUCONAZOLE caps. 50 mg x 8 оп. FUNGOLON CAPS. 
50MG/1x8

БАЛКАНФАРМА 
РАЗГРАД, 
БЪЛГАРИЯ

7.28 600 3 640.00 72.80

23 171 FLUCONAZOLE caps.150 mg x 4 оп. FUGOLON CAPS. 
150MGx1x4

ACTAVIS HF., 
ICELAND 13.06 20 217.67 4.35

24 176 NYSTATIN tb. 500 000 IU x 20 оп. NYSTATIN TABL. 500 
000IU/2x10

БАЛКАНФАРМА 
РАЗГРАД АД, 
БЪЛГАРИЯ

4.53 200 755.00 15.10

25 186 SELEGILINE tb. 5 mg x 50 оп. SELEGOS TABL 5MG 
50

MEDOCHEMIE LTD., 
CYPRUS 10.12 20 168.67 3.37

26 210 CLOPIDOGREL tb. 75 mg x 30 оп.
CLOPIDOGREL 
ACTAVIS FILM COAT. 
TABL. 75MGx30

ACTAVIS LTD.-
MALTA

4.41 10 36.75 0.74

27 212 RETEPLASE fl. 10 IU x 2 оп.
RAPILYSIN 10U POWD 
AND SOLVENT FOR 
SOL FOR INJx2

CENEXI, FRANCE 1 703.00 20 28 383.33 567.67

28 223 COAGULATION FACTOR II,VII,IX and X fl. 500 
IU+solv. 20 ml

бр. OCTAPLEX 500IU
OCTAPHARMA (IP) 
LIMITED, ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ

346.67 50 14 444.58 288.89

29 224 COAGULATION FACTOR VIII fl. 500 IU+solv. бр. OCTANATE 500IU OCTAPHARMA (IP) 
LIMITED, UK 287.00 20 4 783.33 95.67

30 231 ALBUMINUM  fl. 20% 100 ml бр. ALBUNORM 20% 
100ML

OCTAPHARMA (IP) 
LIMITED, ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ

113.80 200 18 966.67 379.33

31 244 AMIODARONE tb. 200 mg x 30 оп.
AMINODARON 
ACTAVIS TABL. 
200MGx30

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД, 
БЪЛГАРИЯ

5.35 30 133.75 2.68

32 253 VERAPAMIL tb.prolong. 120 mg x 50 оп. VERAPAMIL R TAB. 
120MGx50

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД, 
БЪЛГАРИЯ

4.85 100 404.17 8.08

33 254 POTASSIUM ASPARTATE & MAGNESIUM 
ASPARTATE tb. x  50

оп. POMATON TABL.x5x10
БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД, 
БЪЛГАРИЯ

3.00 100 250.00 5.00

34 259 ISOSORBIDE DINITRATE tb. 20 mg x 30 оп. ISODINIT TABL. 
20MGx30

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД, 
БЪЛГАРИЯ

2.95 100 245.83 4.92

35 260 ISOSORBIDE MONONITRATE caps. 40 mg x 20 оп.

OLICARD 40 RETARD 
PROLONGED 
RELEASE  CAPSULE 
40MG 20

ABBOTT PRODUCTS 6.30 20 105.00 2.10

36 261 ISOSORBIDE MONONITRATE caps. 60 mg x 20 оп.

OLICARD 60 RETARD 
PROLONGED 
RELEASE  CAPSULE 
60MG 20

ABBOTT PRODUCTS 8.87 20 147.83 2.96

37 263 TRIMETAZIDINE tb. 35 mg x 60 оп.
VASCOTASIN 35 MG 
MODIFIED-RELEASE 
TABL. X60

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД, 
БЪЛГАРИЯ

11.35 200 1 891.67 37.83

38 268 LERCANIDIPINE HYDROCHLORIDE tb. 10 mg x 30 оп. LECALPIN 10MG 30 
(3x10)

ACTAVIS LTD. 
MALTA: ACTAVIS NF, 
ICELAND

6.80 60 340.00 6.80

39 274 FOSINOPRIL tb. 10 mg x 28 оп. FOSICARD TABL. 
10MGx30

ACTAVIS 
HF.,ИСЛАНДИЯ 5.78 10 48.17 0.96

40 282 TRANDOLAPRIL caps. 2 mg x 28 оп. TENSOTRAN HARD 
CAPS. 2MGx30

PHARMATHEN S. A., 
GREECE 7.53 30 188.25 3.77

41 283 TRANDOLAPRIL & VERAPAMIL caps. 2 mg/180 mg 
x 28

оп.
TARKA MODIFIED-
RELEASE 180MG/2MG 
MG 28

ABBOTT PRODUCTS 20.70 20 345.00 6.90

42 298 PROPRANOLOL tb. 20 mg x 50 оп.
PROPRANALOL 
ACTAVIS TAB. 
20MGx5X10

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА, 
БЪЛГАРИЯ

1.41 30 35.25 0.71

43 302 CARVEDILOL tb. 6,25 mg x 28 оп. CARVILEX TABL 
6.25MGx30

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД, 
БЪЛГАРИЯ

1.90 10 15.83 0.32

44 303 CARVEDILOL tb. 12,5 mg x 30 оп. CARVILEX TABL 
12.5MGx30

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД, 
БЪЛГАРИЯ

3.79 30 94.75 1.90

45 308 MOXONIDINE tb. 0,2 mg x 30 оп. MOXOTENS TABL. 
0.2MGx30

CHANELLE 
MEDICAL, IRELAND;

5.38 30 134.50 2.69
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46 315 LOVASTATIN tb. 20 mg x 30 оп. LIPOPRES TABL. 
20MG/3x10

БАЛКАНФАРМА 
РАЗГРАД АД, 
БАЛГАРИЯ

6.12 100 510.00 10.20

47 317 SIMVASTATIN tb. 20 mg x 28 оп. ACTALIPID TABL. 
20MGx28

FARMAPROJECTS, 
S.A., SPAIN: 
ACTAVIS NORDIC 
A/S

3.38 60 169.00 3.38

48 325 NAFTIDROFURYL tb. 50 mg x 30 оп. DROSUNAL DR. 
50MGx30

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД 3.34 100 278.33 5.57

49 332 BETAHISTINE tb. 16 mg x 60  оп. VESTIBO TABL. 
16MGx60

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД, 
БЪЛГАРИЯ

11.09 200 1 848.33 36.97

50 333 AC.ASCROBICUM;RUTOSIDUM tb. x 50 оп.
RUTASCORBIN FILM-
COATED TABLx50 
(5x10)

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД, 
БЪЛГАРИЯ

3.99 200 665.00 13.30

51 338 HYDROCHLOROTHIAZIDE tb. 25 mg x 20 оп. DEHYDRATIN NEO 
TAB. 25MG. X20

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД, 
БЪЛГАРИЯ

2.82 200 470.00 9.40

52 342 FUROSEMIDE tb. 40 mg x 12 оп. FURANTRIL TAB. 
40MGx12 MP

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД, 
БЪЛГАРИЯ

0.48 300 120.00 2.40

53 349 TRIAMTERENE & HYDROCHLOROTHIAZIDE tb. 25 
mg x 50

оп. DIURETIDIN TABL. 
25/12.5MGx50

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД, 
БЪЛГАРИЯ

2.76 30 69.00 1.38

54 351 MANNITOLUM sol. 15% 500 ml бр.
MANNITOL 15% SOL 
FOR INF 500ML 
/BRAUN/

B. BRAUN 
MELSUNGEN AG, 
GERMANY

2.89 7 000 16 858.33 337.17

55 353 BIFONAZOLE cr. 1% 15 g бр. BIFUNAL CREAM 1% 
15G

БАЛКАНФАРМА 
РАЗГРАД АД 4.40 500 1 833.33 36.67

56 357 TETRACYCLINE ung. 3% 20 g бр. TETRACYCLIN OINT. 
3% 20G

БАЛКАНФАРМА 
РАЗГРАД АД, 
БЪЛГАРИЯ

4.14 100 345.00 6.90

57 361 POVIDONE-IODINE sol. 10%   100 ml бр. ЙОДАСЕПТ КУПРО 
10% 100МЛ КУПРО 94 ЕООД 2.22 800 1 480.00 29.60

58 362 POVIDONE-IODINE sol. 10% 1000 ml бр. ЙОДАСЕПТ КУПРО 
10% 1000МЛ КУПРО 94 ЕООД 11.70 600 5 850.00 117.00

59 368 CLOBETASOL  ung. 0,05%  15 g бр. CLOBEDERM OINT. 
0.05% 15G

БАЛКАНФАРМА 
РАЗГРАД АД 4.14 1000 3 450.00 69.00

60 369 FLUOCINOLONE ACETONIDE ung. 0,025% 15 g бр. ABRICORT OINT. 
0.025% 15G

БАЛКАНФАРМА 
РАЗГРАД АД, 
БЪЛГАРИЯ

3.88 100 323.33 6.47

61 378 FAMOTIDINE tb.20 mg x 30 оп. FAMULTRAN TABL. 
FILM 20MGx30

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД, 
БЪЛГАРИЯ

1.93 50 80.42 1.61

62 379 FAMOTIDINE tb.40 mg x 30 оп. FAMULTRAN TABL. 
FILM 40MGx30

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД, 
БЪЛГАРИЯ

3.60 200 600.00 12.00

63 386 METOCLOPRAMIDE tb. 10 mg x 50 оп. CERUCAL TABL. 
10MGx50 ECOPHARM GROUP 3.45 10 28.75 0.58

64 397 MULTYENZIMES 25000 caps. 300 mg x 20 оп.

KREON 25 000 
GASTRO-RESISTANT 
CAPSULE, HARD 
300MG 20

ABBOTT PRODUCTS 13.87 100 1 155.83 23.12

65 403 FENPIVERIN BROM.;METAMIZOLE 
SOD.;PITOFENON HCL  tb. x 20

оп. SPASMALGON 
TABL.X20MP

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД, 
БЪЛГАРИЯ

3.71 200 618.33 12.37

66 415 ADEMETIONINE fl. 500 mg+solv. бр. TRANSMETIL POWD. 
INJ.+SOLV 500MG ABBOTT PRODUCTS 6.51 1500 8 137.50 162.75

67 416 ADEMETIONINE tb. 500 mg x 10 оп. TRANSMETIL TABL. 
GASTR. RES 500MG 10 ABBOTT PRODUCTS 24.78 200 4 130.00 82.60

68 429 RACECADOTRIL pulv. 10 mg x 16 оп. ХИДРАСЕК 10МГх16 ABBOTT PRODUCTS 16.07 150 2 008.75 40.18

69 430 RACECADOTRIL pulv. 30 mg x 30 оп. ХИДРАСЕК 30МГх16 ABBOTT PRODUCTS 16.50 100 1 375.00 27.50

70 431 RACECADOTRIL caps. 100 mg x 10 оп. ХИДРАСЕК 100МГх10 ABBOTT PRODUCTS 16.10 100 1 341.67 26.83

71 437 DEXAMETHASONE tb. 0,5 mg x 30 оп. PREDNISOLON F 0.5 
MG TABL. X30

БАЛКАНФАРМА 
РАЗГРАД АД, 
БЪЛГАРИЯ

3.72 20 62.00 1.24

72 439 PREDNISONE tb. 5 mg x 60 оп. DEHYDROCORTISON 
5MG TABL. 60

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД, 
БЪЛГАРИЯ

4.70 20 78.33 1.57
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73 442 PROGESTERONE caps.100 mg x 30 оп. UTROGESTAN 
100MGx30 CAPS. ECOPHARM GROUP 13.42 50 559.17 11.18

74 470 GLIMEPIRIDE tb. 2 mg x 30 оп.
LIMERAL 2MG 
TABLETS  30BL 
ACTAVIS BG

ACTAVIS HF, 
ИСЛАНДИЯ

2.05 5 8.54 0.17

75 472 GLIPIZIDE tb.  5 mg x 30 оп. GLUCOPRESS TABL 5 
MGx30

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД, 
БЪЛГАРИЯ

3.03 10 25.25 0.51

76 474 METFORMIN tb.  500 mg x100 оп. METFODIAB TABL 
500MGx100

WEIFA AS, 
NORWAY; 
БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД

3.92 60 196.00 3.92

77 476 METFORMIN tb.1000 mg x 30 оп. METFODIAB TABL 
1000MGx30

WEIFA AS, 
NORWAY; 
БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД

2.36 100 196.67 3.93

78 495 TOBRAMYCIN collyr 0,3% 5 ml бр. TOBRIN DROPS EYE 
0.3% 5ML 

БАЛКАНФАРМА 
РАЗГРАД АД 3.34 600 1 670.00 33.40

79 497 TOBRAMYCINUM;DEXAMETHASONUM collyr 5 ml бр. DEX-TOBRIN DROPS 
EYE-5ML

БАЛКАНФАРМА 
РАЗГРАД АД, 
БЪЛГАРИЯ

4.24 100 353.33 7.07

80 500 HYDROCORTISONE;CHLORAMPHENICOL collyr 5 
ml

бр.

HYDROCORTISON 
CUM 
CHLORAMPHENICOL 
DROPS EYE 5ML

БАЛКАНФАРМА 
РАЗГРАД АД, 
БЪЛГАРИЯ

2.63 400 876.67 17.53

81 505 LATANOPROST collyr 50 mcg/ml 2,5 ml бр.

LATANOPROST 
ACTAVIS 50 MCG/ML 
EYE DROPS, 
SOLUTION 

ACTAVIS GROUP 
PTC 
EHF.ИСЛАНДИЯ

8.33 10 69.42 1.39

82 549 QUETIAPINE tb. 100 mg x 60 оп. SETININ 100MG FILM-
COATED TABLETSx60

ACTAVIS HF., 
ИСЛАНДИЯ 
ACTAVIS LTD., 
МАЛТА

20.89 100 1 740.83 34.82

83 554 FLUOXETINE caps. 20 mg x 28 оп. BIFLOX CAPS. 
20MGx4x7

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД, 
БЪЛГАРИЯ

5.82 60 291.00 5.82

84 555 PAROXETINE tb. 20 mg x 30 оп. XETANOR 20MG FILM 
TAВLETS (3x10)

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД, 
БЪЛГАРИЯ

8.81 200 1 468.33 29.37

85 556 SERTRALINE tb. 50 mg x 30 оп.
SETALOFT FILM-
COATED TABL. 
50MGx30

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД

3.94 60 197.00 3.94

86 560 MIRTAZAPINE tb. 30 mg x 30 оп. REMIRTA TABL. 
30MGx30

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД 7.88 100 656.67 13.13

87 570 AMINOPHYLLINE  tb. 100 mg x 20 оп. NOVPHYLLIN TABL. 
100MGx20MP

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД, 
БЪЛГАРИЯ

1.03 300 257.50 5.15

88 584 BROMHEXINUM HYDROCHLORIDUM tb. 4 mg x 40 оп. BROMHEXIN DR. 
4MGx40MP

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД, 
БЪЛГАРИЯ

3.77 50 157.08 3.14

89 600 GLUCOSE sol. 5% 500 ml -ecoflac бр. GLUCOSE 5% SOL FOR 
INF 500ML /BRAUN/

B. BRAUN 
MELSUNGEN AG, 
GERMANY

1.28 3 000 3 200.00 64.00

90 603 GLUCOSE sol.10% 500 ml -ecoflac бр.
GLUCOSE 10% SOL 
FOR INF 
500ML/BRAUN/

B. BRAUN 
MELSUNGEN AG, 
GERMANY

1.36 7 000 7 933.33 158.67

91 607 GLUCOSE;SODIUM CHLORIDE  sol. 500 ml -ecoflac бр.
NATRIUM CHLORIDE 
0.9%+GLUCOSE 5% 
SOL FOR INF 500ML

B. BRAUN 
MELSUNGEN AG, 
GERMANY

1.36 8 000 9 066.67 181.33

92 612 SOLUTIO RHYSIOLOGICA  500 ml -ecoflac бр.
NATRIUM CHLORID 
0.9%  SOL FOR 
INF.500ML /BRAUN/

B. BRAUN 
MELSUNGEN AG, 
GERMANY

1.21 18 000 18 150.00 363.00

93 615 SOLUTIO RHYSIOLOGICA 1000 ml -ecoflac бр.
NATRIUM CHLORID 
0.9% BRAUN SOL FOR 
INF. 1000MLx1

B. BRAUN 
MELSUNGEN AG, 
GERMANY

1.61 15 000 20 125.00 402.50

94 620 SODIUM BICARBONATE amp. 8,4% 20 ml бр.

SODIUM 
BICARBONATE 8.4% 
BRAUN CONC. SOL INF 
20ML

B. BRAUN 
MELSUNGEN AG, 
GERMANY

1.47 1 000 1 225.00 24.50

95 621 SOD.CHLORIDE;POTASSIUM CHLORIDE;Ca 
CHLOR.DIHIDRATE sol. 500 ml -ecoflac

бр.
RINGER ACTAVIS SOL 
FOR INF 500ML 
/BRAUN/

B. BRAUN 
MELSUNGEN AG, 
GERMANY

1.41 10 000 11 750.00 235.00

96 625 SOD.CHLORIDE;SOD.LACTATE;POTAS.CHLOR.;C
a CHLOR.DIHIDRATE sol. 500 ml -ecoflac

бр. HARTMANN BRAUN 
SOL FOR INF 500ML

B. BRAUN 
MELSUNGEN AG, 
GERMANY

1.40 6 000 7 000.00 140.00
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97 632 AQUA REDESTILLATA fl. 500 ml бр.
AQUA AD INIECT 
BRAUN SOLV. FOR 
PARENT. USE 500MLx1

B. BRAUN 
MELSUNGEN AG, 
GERMANY

1.12 300 280.00 5.60

98 656 ACIDUM ASCORBICUM tb. 100 mg x 40 оп. CITROVIT VITAMIN C 
TABL. 100MGx40MP

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА АД 
БЪЛГАРИЯ

1.24 400 413.33 8.27

99 665 MULTI - COMBINATION  sir. бр. SUPER MECHO SYRUP 
100ML WITH

БАЛКАНФАРМА 
РАЗГРАД АД 
БЪЛГАРИЯ

7.53 60 376.50 7.53

100 666 RETINOL PALMITATE;TOCOPHEROL ACETATE 
caps. x 20

оп. GERITAMIN NEO 
CAPS.x20

БАЛКАНФАРМА 
ДУПНИЦА 
БЪЛГАРИЯ

4.79 500 1 995.83 39.92

101 685 RIFAMPICIN caps. 300 mg x 100 оп. TUBOCIN CAPS. 
300MG/100

БАЛКАНФАРМА 
РАЗГРАД 
БЪЛГАРИЯ

33.91 5 141.29 2.83

102 707 ANTI-D(Rh) IMMUNOGLOBULIN spr.amp. 300 mcg бр. HYPERHO 300MCG
TALECRIS 
BIOTHERAPEUTICS 
INC.USA

145.58 30 3 639.50 72.79

103 708 ANTI-D(Rh) IMMUNOGLOBULIN amp. 625 IU/ml 2 
ml бр. RHESONATIV 625 

IU/ML 2 ML
OCTAPHARMA AB, 
SWEDEN 157.97 30 3 949.25 78.99

104 735 PARAFFINUM LIQUIDUM x 800 g бр. ТЕЧЕН ПАРАФИН 900Г КУПРО 94 ЕООД 8.25 60 412.50 8.25

105 736 SOL. ETHACRIDINI 0,1%  100 ml бр. РИВАНОЛ 0.1% 100 MЛ КУПРО 94 ЕООД 0.80 100 66.67 1.33

106 737 SOL. ETHACRIDINI 0,1% 1000 ml бр. РИВАНОЛ 0.1% 1Л КУПРО 94 ЕООД 3.70 300 925.00 18.50

107 740 SOL. HYDR. PEROXYDI CONC. 30% x 50 kg - 
бидон бр. ПЕРХИДРОЛ ТОНИ М 156.00 80 10 400.00 208.00

108 742 SPIRITUS AETHYLICUS  70`x   800 g бр. СПИРТ ЕТИЛОВ 70% 
800Г КУПРО 94 ЕООД 4.05 1 500 5 062.50 101.25

109 743 SPIRITUS AETHYLICUS  95`x   800 g бр. СПИРТ ЕТИЛОВ 95% 
800Г КУПРО 94 ЕООД 4.50 1 000 3 750.00 75.00

310936.42 6 218.73

          ВЪЗЛОЖИТЕЛ:чл.2 от ЗЗЛД
   за „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД  /д-р Гечо Жеков/

чл.2 от ЗЗЛД

          ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Обща стойност: 

               /Таня Минчева-Базотева/

                  /Георги Базотев/

           за "ФАРКОЛ" АД    чл.2 от ЗЗЛД
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