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
„ТЪРГОВСКА ЛИГА – НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД, вписано в
Агенция по вписванията Търговски регистър с ЕИК 030276307, със седалище и адрес на
управление – гр.София, район Изгрев, бул.”Г.М.Димитров” № 1, представлявано от
изпълнителния директор – Таквор Бохос Бохосян, 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.№ 007572014-0004 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. . . .
прокурист /д-р Марин Керчев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: . . чл.2 от ЗЗЛД. . .
/Таквор Бохосян/

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
„ТЪРГОВСКА ЛИГА – НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД, вписано в
Агенция по вписванията Търговски регистър с ЕИК 030276307, със седалище и адрес на
управление – гр.София, район Изгрев, бул.”Г.М.Димитров” № 1, представлявано от
изпълнителния директор – Таквор Бохос Бохосян, 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 Решение №
02961/20.12.2013г. 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.София, пк
1172, бул.”Г.М.Димитров” № 1, по факс – на номер 02/ 962 41 27 или по e-mail – на адрес
cl@comleague.com. 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: BG23 UNCR 7630 1001 CLNP HC, 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 62 941,92 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 приемопредавателния 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 1258,84 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.София, пк 1172, бул.”Г.М.Димитров” № 1
факс: 084/ 62 97 65
02/ 962 41 27
e-mail: mbal@bogytec.com.
cl@comleague.com
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 обществената 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 . . . .
/д-р Гечо Жеков/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: . . . чл.2 от ЗЗЛД . . .
/Таквор Бохосян /

Договор от 30.01.2014г. за доставка на лекарствени продукти с „ТЪРГОВСКА ЛИГА–НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР”АД
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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 "ТЪРГОВСКА ЛИГА- НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР" АД

"ТЪРГОВСКА ЛИГА- НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР" АД

Номер и Наименование на обособената позиция от
№
поръчката и Наименование, лекарствена форма,
по
количество на лекарствено вещество, количество на
ред
лекарствен продукт в една опаковка

м
я
р
к
а

Търговско
наименование на
предложения
лекарствен
продукт

Гаранция
Точно
Обща
за
ЦЕНА Прогнозно
наименование на
стойност изпълнен
/в лева с годишно
производителя на
/в лева
ие на
количество
ДДС/
продукта
без ДДС/ договора
/в лева/

1 39

DICLOFENAC tb. 50 mg x 30

оп.

DICLOFENACTCHAIKAPHARMA TABL.
GASTR. RES. 50MGx30

ЧАЙКАФАРМА
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
Е ЛЕКАРСТВА АД

1.80

100

150.00

3.00

2 46

KETOPROFEN fl. 100 mg I.M.+solv.

бр.

KETOPROFENЧАЙКАФАРМА
TCHAIKAPHARMA
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
SOLUTION FOR INJECTION
Е ЛЕКАРСТВА АД
100MG/2MLx100

1.44

100

120.00

2.40

3 47

KETOPROFEN fl. 100 mg I.V.

бр.

KETOPROFENЧАЙКАФАРМА
TCHAIKAPHARMA
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
SOLUTION FOR INJECTION
Е ЛЕКАРСТВА АД
100MG/2MLx100

1.44

300

360.00

7.20

4 102 AMOXICILLINE & AC.CLAVULANICUM tb. 625 mg x 21

оп.

CLIMOX FILM-COATED
TABL 500MG/125MGx21

7.75

200

1 291.67

25.83

5 103 AMOXICILLINE & AC.CLAVULANICUM tb.

оп.

CLIMOX FILM-COATED
TABL 875 MG/125MGx14

9.00

400

3 000.00

60.00

6 111 CEFUROXIM SODIUM fl. 1,5 g

бр.

LIFUROX 1.5G POWDER
FOR SOLUTION FOR
INJECTION/INFUSIONx10

1.58

10 000

13 166.67

263.33

7 115 CEFUROXIME AXETIL tb. 500 mg x 10

оп.

LIFUROX 500MG FILMCOATED TABLETSx10

12.80

20

213.33

4.27

8 120 CEFOTAXIME fl. 1 g

бр.

CEFOTAXIME
TCHAIKAPHARMA
POWDER FOR SOLUTION
FOR INJECTION 1Gx1

1.40

2 000

2 333.33

46.67

9 121 CEFTAZIDIME fl. 1 g

бр.

7.85

600

3 925.00

78.50

10 122 CEFTRIAXONE fl. 1 g

бр.

1.11

10 000

9 250.00

185.00

11 123 CEFEPIME fl. 1 g

бр.

5.95

100

495.83

9.92

12 127 CLARITHROMYCIN fl. 500 mg I.V.

бр.

KLACAR 500MG POWDER
FOR SOLUTION FOR
INFUSIONx1

ЧАЙКАФАРМА
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
Е ЛЕКАРСТВА АД

12.20

500

5 083.33

101.67

13 130 CLARITHROMYCIN tb. 500 mg x 14

оп.

KLACAR FILM-COATED
TABLET 500MGx14

ЧАЙКАФАРМА
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
Е ЛЕКАРСТВА АД

9.29

100

774.17

15.48

14 144 MEROPENEM fl. 1 g

бр.

MEROPENEMTCHAIKAPHARMA 1G
POWDER FOR SOLUTION
FOR
INJECTION/INFUSIONx10

ЧАЙКАФАРМА
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
Е ЛЕКАРСТВА АД

15.95

200

2 658.33

53.17

15 148 VANCOMYCIN fl.

бр.

VANCOCIN CP POWDER
FOR SOLUTION FOR
INFUSION 1Gx10

ЧАЙКАФАРМА
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
Е ЛЕКАРСТВА АД

7.55

50

314.58

6.29

16 183 BIPERIDEN tb. 2 mg x 50

оп.

AKINESTAT TABLET
2MGx50

ЧАЙКАФАРМА
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
Е ЛЕКАРСТВА АД

5.95

200

991.67

19.83

17 252 VERAPAMIL tb. 80 mg x 50

оп.

VERAPAMILЧАЙКАФАРМА
TCHAIKAPHARMA
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
COATED TABLET 80MGx50 Е ЛЕКАРСТВА АД

2.98

100

248.33

4.97

1g

1 g x 14

ЧАЙКАФАРМА
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
Е ЛЕКАРСТВА АД
ЧАЙКАФАРМА
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
Е ЛЕКАРСТВА АД
ЧАЙКАФАРМА
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
Е ЛЕКАРСТВА АД
ЧАЙКАФАРМА
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
Е ЛЕКАРСТВА АД
ЧАЙКАФАРМА
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
Е ЛЕКАРСТВА АД

KEFADIM 1G POWDER
FOR SOLUTION FOR
INJECTIONx1
CEFTRIAXON
TCHAIKAPHARMA POWD.
INJ. 1Gx10

ЧАЙКАФАРМА
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
Е ЛЕКАРСТВА АД
ЧАЙКАФАРМА
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
Е ЛЕКАРСТВА АД
ЧАЙКАФАРМА
BACTERIPIME POWD. FOR
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
SOL. FOR INJ. 1Gx1
Е ЛЕКАРСТВА АД
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18 270 DILTIAZEM tb. 60 mg x 50

оп.

19 273 ENALAPRIL tb. 10 mg x 30

оп.

20 276 LISINOPRIL tb. 10 mg x 30

оп.

21 279 PERINDOPRIL & INDAPAMIDE tb. 2 mg/0,625 mg x 30

оп.

22 280 RAMIPRIL tb. 5 mg x 30

оп.

23 281 RAMIPRIL tb.10 mg x 30

оп.

24 288 LOSARTAN tb. 50 mg x 30

оп.

25 289

LOSARTAN POTASSIUM & HYDROCHLOROTHIAZIDE tb.
оп.
50 mg/12,5 x 30

26 290 VALSARTAN tb. 160 mg x 28

оп.

27 292 ATENOLOL tb. 50 mg x 30

оп.

28 299 BISOPROLOL tb. 5 mg x 30

оп.

29 304 NEBIVOLOL tb. 5 mg x 30

оп.

30 313 ATORVASTATIN tb. 20 mg x 30

оп.

31 322 PENTOXIFYLLINE tb. 400 mg x 20

оп.

32 339 HYDROCHLOROTHIAZIDE tb. 25 mg x 30

оп.

33 340 INDAPAMIDE tb. 1,5 mg x 30

оп.

34 341 FUROSEMIDE amp. 20 mg 2 ml

бр.

35 347 SPIRONOLACTONE tb. 25 mg x 30

оп.

36 348 SPIRONOLACTONE tb. 50 mg x 30

оп.

37 383 PANTOPRAZOLE fl. 40 mg/10 ml I.V.

бр.

38 450 INSULIN HUMAN r penfill 100 IU/ml 3 ml

бр.

39 454 INSULIN HUMAN 30/70 m3 penfill 100 IU/ml 3 ml

бр.

40 457 INSULIN HUMAN n penfill 100 IU/ml 3 ml

бр.

41 462 INSULIN LISPRO Mix25 penfill 100 IU/ml 3 ml

бр.

42 469 GLIMEPIRIDE tb. 1 mg x 30

оп.

43 471 GLIMEPIRIDE tb. 3 mg x 30

оп.

44 475 METFORMIN tb. 850 mg x 30

оп.

45 543 AMISULPIRIDE tb. 400 mg x 30

оп.

Търговско
наименование на
предложения
лекарствен
продукт

Гаранция
Точно
Обща
за
ЦЕНА Прогнозно
наименование на
стойност изпълнен
/в лева с годишно
производителя на
/в лева
ие на
количество
ДДС/
продукта
без ДДС/ договора
/в лева/

DILTIAZEM
TCHAIKAPHARMA TABL.
60MGx50
ENALAPRILTCHAIKAPHARMA
TABLETS 10MGx30

ЧАЙКАФАРМА
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
Е ЛЕКАРСТВА АД
ЧАЙКАФАРМА
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
Е ЛЕКАРСТВА АД
ЧАЙКАФАРМА
CORDACARE TABLETS
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
10MGx30
Е ЛЕКАРСТВА АД
ЧАЙКАФАРМА
CO-PAXENE TABLET
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
2MG/0.625MGx30
Е ЛЕКАРСТВА АД
ЧАЙКАФАРМА
CARDIFRIEND TABLETS
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
5MGx30
Е ЛЕКАРСТВА АД
ЧАЙКАФАРМА
CARDIFRIEND TABLETS
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
10MGx30
Е ЛЕКАРСТВА АД
ЧАЙКАФАРМА
HYPERTONIC TABL.
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
50MGx30
Е ЛЕКАРСТВА АД
ЧАЙКАФАРМА
CO-HYPERTONIC
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
50MG/12.5MGx30 TABL
Е ЛЕКАРСТВА АД
ЧАЙКАФАРМА
VALSTOR 160MG FILMВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
COATED TABLETSx30
Е ЛЕКАРСТВА АД
ATENOLOLЧАЙКАФАРМА
TCHAIKAPHARMA
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
Е ЛЕКАРСТВА АД
TABLETS 50MGx30
ЧАЙКАФАРМА
BISOR TABLETS 5MGx30 ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
Е ЛЕКАРСТВА АД
ЧАЙКАФАРМА
BRAVYLOL TABLETS
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
5MGx30
Е ЛЕКАРСТВА АД
ЧАЙКАФАРМА
ATORVA FILM COATED
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
TABLETS 20MGx30
Е ЛЕКАРСТВА АД
PENTOXIFYLLIN
ЧАЙКАФАРМА
TCHAIKAPHARMA TABL.
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
Е ЛЕКАРСТВА АД
PROLONG 400MGx20
ЧАЙКАФАРМА
HYPODEHYDRA TABLET
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
25MGx30
Е ЛЕКАРСТВА АД
ЧАЙКАФАРМА
PISIZIF SR FILM COATED
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
TABLET 1.5MG x30
Е ЛЕКАРСТВА АД
FUROSER 10MG/ML
ЧАЙКАФАРМА
SOLUTION FOR INJECTION ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
Е ЛЕКАРСТВА АД
2MLx10
SPIRONOLACTONЧАЙКАФАРМА
TCHAIKAPHARMA TABL.
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
Е ЛЕКАРСТВА АД
25MGx30
SPIRONOLACTONЧАЙКАФАРМА
TCHAIKAPHARMA TABL.
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
Е ЛЕКАРСТВА АД
50MGx30
PANTOPRAZOLE
ЧАЙКАФАРМА
TCHAIKAPHARMA
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
POWDER FOF SOL. FOR
Е ЛЕКАРСТВА АД
INJ. 40 MG-10MLx10
HUMULIN R SOL. INJ. 100 ELI LILLY NEDERLAND
B.V.
IU/ML-3MLx5
HUMULIN M3 SUSP. INJ.
ELI LILLY NEDERLAND
B.V.
100 IU/ML-3MLx5
HUMULIN N SUSP. INJ. 100 ELI LILLY NEDERLAND
B.V.
IU/ML-3MLx5
HUMALOG MIX 25
SUSPENTION FOR
ELI LILLY NEDERLAND
B.V.
INJECTION 100 IU/ML3MLx10
ЧАЙКАФАРМА
GLIPER TABLET 1MGx30 ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
Е ЛЕКАРСТВА АД
ЧАЙКАФАРМА
GLIPER TABLET 3MGx30 ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
Е ЛЕКАРСТВА АД
METFORMINЧАЙКАФАРМА
TCHAIKAPHARMA FILM
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
COATED TABLET
Е ЛЕКАРСТВА АД
850MGx30
ЧАЙКАФАРМА
ALONET 400MG FILMВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
COATED TABLETSx30
Е ЛЕКАРСТВА АД

2.03

50

84.58

1.69

1.88

300

470.00

9.40

5.45

200

908.33

18.17

9.58

10

79.83

1.60

4.55

20

75.83

1.52

7.44

20

124.00

2.48

5.86

30

146.50

2.93

3.95

30

98.75

1.98

6.65

30

166.25

3.33

1.98

20

33.00

0.66

2.48

60

124.00

2.48

6.60

100

550.00

11.00

3.03

100

252.50

5.05

3.08

200

513.33

10.27

3.62

200

603.33

12.07

3.35

200

558.33

11.17

0.73

7 000

4 258.33

85.17

3.95

50

164.58

3.29

6.22

200

1 036.67

20.73

7.62

200

1 270.00

25.40

9.47

100

789.17

15.78

9.47

60

473.50

9.47

9.47

60

473.50

9.47

13.75

20

229.17

4.58

1.18

10

9.83

0.20

3.54

5

14.75

0.30

1.85

60

92.50

1.85

38.56

100

3 213.33

64.27
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46 545 OLANZAPINE tb. 5 mg x 28

оп.

47 562 VENLAFAXINE caps.prolong. 75 mg x 28

оп.

48 563 VENLAFAXINE caps.prolong.150 mg x 28

оп.

49 573 SALBUTAMOL inhal 100 mcg/dose 200 doses

бр.

Търговско
наименование на
предложения
лекарствен
продукт
ALONZAP 5MG FILMCOATED TABLETSx28

Гаранция
Точно
Обща
за
ЦЕНА Прогнозно
наименование на
стойност изпълнен
/в лева с годишно
производителя на
/в лева
ие на
количество
ДДС/
продукта
без ДДС/ договора
/в лева/
ЧАЙКАФАРМА
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
Е ЛЕКАРСТВА АД
ЧАЙКАФАРМА
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
Е ЛЕКАРСТВА АД
ЧАЙКАФАРМА
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
Е ЛЕКАРСТВА АД

VENLAFECTIN 75MG
PROLONGED-RELEASE
CAPSULES, HARDx30
VENLAFECTIN 150MG
PROLONGED-RELEASE
CAPSULES, HARDx30
BUTO-ASMA INHALER
ЧАЙКАФАРМА
PRESSED INHALATION
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТ
SUSPENSION 0.1MG/DOSEЕ ЛЕКАРСТВА АД
200 DOSES

8.93

30

223.25

4.47

3.32

60

166.00

3.32

6.65

100

554.17

11.08

4.85

200

808.33

16.17

Обща стойност:

62 941.92

1 258.84

ИЗПЪЛНИТЕЛ: чл.2 от ЗЗЛД

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

за "ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН
АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР" АД
/Таквор Бохосян/
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