Възложител: Община Силистра
Изпълнител:“КИЙБ- МЗК“ ЕООД
Предмет: „Периодично закупуване на лекарствени средства и медицински консумативи по
обособени позиции:
Обособена позиция №2- Периодично закупуване на лекарствени продукти и медицински
консумативи
за
нуждите
на
социалните
заведения
(ДСХОЛ;ДВФУ;ДДЛРГ;ДЦДМУ;ЗЖ;ЦВН;ЦНСТ за деца и младежи; ЦНСТ за хора с
психични разстройства; ЦНСТ за деца и младежи с увреждания)
ДОГОВОР
№ 2016- 008 -У
Днес ______________2016г., в гр. Силистра между:
ОБЩИНА СИЛИСТРА, с административен адрес гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 33, с
ЕИК: 000565537, представлявана от д-р Юлиян Найденов Найденов - Kмет и Анелия Петрова
Василева – гл. счетоводител и началник отдел „Счетоводство и контрол” , наричана за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и
КИЙБ- МЗК ЕООД с адрес и седалище на управление гр. Силистра, ул. „Цар Шишман” № 27,
ап. 6, с ЕИК 118585110, представляван от Йордан Кулев Кулев, наричан за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ, се подписа настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
Чл. 1 (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури изпълнението
на услуга с предмет: „Периодично закупуване на лекарствени продукти и медицински
консумативи
за
нуждите
на
социалните
заведения
(ДСХОЛ;ДВФУ;ДДЛРГ;ДЦДМУ;ЗЖ;ЦВН;ЦНСТ за деца и младежи; ЦНСТ за хора с психични
разстройства; ЦНСТ за деца и младежи с увреждания).
(2). Видовете лекарствени продукти и медицински консумативи, които са предмет на поръчката са
подробно описани в приложения списък Техническо задание /Приложение № 1/, неразделна част от
този договор.
(3). Лекарствените продукти и медицински консумативи следва да отговарят на изискванията на
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), Методическите насоки за работа
на специализираните институции за социални услуги в общността по изпълнение на стандартите и
критериите за здравни грижи, Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на
цените на лекарствените продукти, Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина, Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета
от 31 март 2004г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на
лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по
лекарствата (Регламент (ЕО) № 726/2004) и други приложими законови и подзаконови актове на
Министерство на Здравеопазването.
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА:
Чл. 2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписване му.
Чл. 3. (1). Срокът за изпълнение на услугата е до 31.12.2016г., считано от датата на подписване на
договора или до изчерпване на сумата по чл.5.
(2). Срокът за окомплектоване на лекарствените продукти и медицински консумативи е 2 /два/
календарни дни, считано от датата на подаване на заявка от страна на Възложителя или упълномощен
от него представител.
Чл. 4. Място за изпълнение на услугата – аптеката/ите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Чл. 5. Максималната стойност на настоящата поръчка е в размер до 20 550.07./двадесет хиляди
петстотин и петдесет лева и седем ст/ без ДДС, 20% ДДС 4 110,01 или 24 660.09 /двадесет и
четири хиляди шестстотин и шестдесет лева и девет ст./ с ДДС/, съгласно приложено Ценово
предложение с посочени единични цени /Приложение №3/.
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Чл. 6. (1). Плащането ще се извършва с платежно нареждане от съответния второстепенен
разпоредител с бюджетни средства.
(2). Всяка фактура следва да е придружена с приемо - предавателен протокол. Разплащането ще се
извърши в 30 (тридесет) дневен срок, след представяне на съответните документи.
(3) При фактурирането следва да се вписва: За отдел „Обществено здраве, социална политика и
спорт”, при Община Силистра, с материално отговорно лице:Галя Горанова, Булстат: 000 5655 37 15
60.
Чл. 7. Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева, по посочена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка както следва:
Заличена информация чл.4 от ЗЗЛД във връзка с чл. 22б от ЗОП
Чл. 8. (1). Всички цени от ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо неразделна
част от настоящия договор (Приложение № 3), са фиксирани за времето на изпълнение на договора и
не подлежат на промяна, освен при намаляването им в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2). Стойностите на лекарствените продукти могат да бъдат изменяни след установена промяна в
държавната регулация, т.е. в Регистрите на цените на лекарствените продукти, съгласно чл. 24 от
Наредбата условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените
продукти.
(3). Изменението на стойностите на лекарствените продукти и медицински консумативи, предмет на
договора е само в рамките на увеличението на държавно регулираната цена, т.е. до размера на
обективно нарасналите разходи предвид новоопределените държавно регулирани цени.
(4). Предлаганата цена на лекарствените продукти, които са включени в Позитивния лекарствен
списък и заплащани с публични средства, следва да не е по-висока от регулираната цена по ПЛС.
(5). Предлаганата цена на лекарствените продукти, извън тези, които са включени в Позитивния
лекарствен списък и заплащани с публични средства, да не е по-висока от пределната (максималната
продажна цена на дребно), посочена в Регистъра на максималните продажни цени на лекарствените
продукти, отпускани без лекарско предписание и максималните продажни цени на лекарствените
продукти, отпускани по лекарско предписание.
(6). В случай, че през времето на действие на договора стойността, която следва да се заплаща
с публични средства на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък, стане по-ниска от
договорената, възложителят безусловно заплаща лекарствените продукти на по-ниската цена, и това
основание настъпва по силата на и от датата на влизане в сила на конкретното решение на Комисия по
цени и реимбурсиране или на НЗОК
(7). Предлаганите цени за единица мярка на лекарствен продукт по международно непатентно
наименование и единична цена за предлаганият лекарствен продукт по търговско наименование не
подлежат на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката, освен в
случаите на чл.43, ал.2 от ЗОП.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
(1). да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на неговите задължения, като при
необходимост дава съгласие за извършване на действия, съпътстващи осъществяването на поръчката
за всеки конкретен случай.
(2). да прекрати договора при недопустимо закъснение или пропуски в изпълнението на договора.
(3). да заявява лекарствени продукти и медицински консумативи извън приложения списък
Техническо задание – Приложение №1, когато е необходимо или нормативен акт налага това;
(4). да не поръчва част от изброените лекарствени продукти и медицински консумативи от списъка
Техническо задание /Приложение №1/ към настоящия договор.
(5). да закупува и други видове лекарствени средства и медицински консумативи, които не са
посочени в списъците, когато предписанията са по рецепта от лекар или нормативен акт налага това,
без с това да се надвиши общата стойност на поръчката.
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
(1). да осъществява контрол по изпълнението и продажбата на лекарствени продукти и медицински
консумативи относно спазването на Методическите насоки за работа на специализираните
институции за социални услуги в общността по изпълнение на стандартите и критериите за здравни
грижи и действащия Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина.
(2). да приеме предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчетни документи по смисъла на Раздел III от
настоящия договор;
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(3). да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение, съобразно реда и условията на
този договор;
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
(1). да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на услугата;
(2). да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уговореното възнаграждение, при условията и сроковете на
настоящия договор;
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
(1). да спазва изискванията на Методическите насоки за работа на специализираните институции за
социални услуги в общността по изпълнение на стандартите и критериите за здравни грижи и
действащия Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина;
(2). да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчетните документи, посочени в Раздел ІІІ от настоящия
договор;
(3). Минимален срок на годност: срокът на годност на лекарствените продукти следва да бъде не помалък от 60 /шестдесет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяко закупуване
/съгласно Предложение за изпълнение – Приложение № 2/. Продажбата на лекарствен продукт с
остатъчен срок на годност по-малък от 60% /шестдесет на сто/ от обявения от производителя се
извършва само с писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за конкретно количество, определено от
него.
(4).
лекарствените продукти и медицински консумативи следва да бъдат предварително
окомплектовани, съгласно заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(5). в случай, че лекарствен продукт е спрян от употреба /или внос/, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да
предложи генеричен заместител /еквивалентен такъв/. Ако предлаганият продукт не е наличен, то
следва ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок от 24 /двадесет и четири/ часа да го осигури.
Чл. 13. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се придържа към цените от Ценовото си предложение
/Приложение № 3/ стриктно. Стойностите на лекарствените продукти могат да бъдат изменяни само
след установена промяна в държавната регулация, т.е. в Публичния регистър на максималните
продажни цени на дребно на лекарствените продукти, съгласно Наредба за условията, правилата и
реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.
(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави качествени лекарствени продукти, които:
1. са получили разрешение за употреба или са получили удостоверение за регистрация по реда на
ЗЛПХМ или по реда на Регламент (ЕО) № 726 / 2004 год. на Европейския парламент и на Съвета от 31
март 2004 година за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на
лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по
лекарствата, и при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1901/2006 на Европейския парламент и
на Съвета от 12 декември 2006 година относно лекарствените продукти за педиатрична употреба и за
изменение на Регламент (ЕИО) № 1768/92, Директива 2001/20/ЕО, Директива 2001/83/ЕО и Регламент
(ЕО) № 726/2004, и на Регламент (ЕО) № 1394/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13
ноември 2007г. относно лекарствените продукти за модерна терапия и за изменение на Директива
2001/83/ЕО и на Регламент (ЕО) № 726/2004;
2. отговарят на изискванията на ЗЛПХМ по отношение на качеството, опаковките и листовките;
3. са включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 4 от ЗЛПХМ;
(3). Всяка отделна партида трябва да е снабдена с партиден сертификат за качество.
(4). При установяване на несъответствие между срока на годност на доставена партида лекарствени
продукти и договорения в чл. 12, ал. 3 срок на годност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави
лекарствени продукти с договорения срок на годност до 24 (двадесет и четири) часа от уведомяването.
(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да издаде фактура, след всяка приета и изпълнена заявка.
V. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ:
Чл. 14. За забавено изпълнение на задълженията по договора виновната страна дължи неустойка в
размер на 0.5 % дневно от частта в забава, но не повече от 10 % от стойността по чл.5 настоящия
договор без ДДС.
Чл. 15. За частично или пълно неизпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в
размер на 15 % от неизпълнената част по чл. 5 от настоящия договор без ДДС.
VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:
Чл. 16. Настоящият договор се прекратява:
(1). с изтичане на срока му или след изчерпване на финансовия ресурс;
(2). по взаимно съгласие между страните, с едномесечно предизвестие;
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(3). едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, при пълно или частично неизпълнение на
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор.
(4). едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, при системно нарушение на задълженията
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл.12 и чл. 13 от настоящия договор;
VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
Чл. 17. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство в Република България.
Чл. 18. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в
писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в
седемдневен срок от настъпване на промяната.
Чл. 19. Служебно лице за контакт и контрол от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Галя Горанова, тел:
086/816 300;
Чл. 20. Служебно лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Йордан Кулев, тел: 0888234154;
Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложения:
1. Техническо задание- Списък с лекарствени продукти и медицински консумативи –
Приложение № 1.
2. Техническо предложение – Приложение № 2.
3. Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 3.
ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

Кмет на Община Силистра:
Д-р Юлиян Найденов

Управител:
Йордан Кулев

Гл. счетоводител:________________
Анелия Василева
Съгласували:
1. Юрисконсулт:______________
Валерий Недев
2. Директор дирекция „Финанси __________
:Мирослав Калинов “
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