
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов" АД - ЛОВЕЧ
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ФАРКОЛ АД
ПРЕДМЕТ: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ
■'Проф. д -р  Параскев Стоянов" АД -  Ловеч чрез периодично повтарящи 
се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури
©т обособени позиции"

договор между:

1 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р
ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - ЛОВЕЧ, представлявана от д-р.Румяна Нановска 
-  Изпълнителен директор на МБАЛ АД, в качеството си на орган по чл.7, т.З 
от ЗОП, Детелина Георгиева -гл.счетоводител, с адрес гр.Ловеч, ул. "Съйко 
Съев" №27, ЕИК по БУЛСТАТ 110503990, наричана за краткост 
'ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ” от една страна и от друга страна

2.„Фарк©л" АД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. 
„Сан Стефано" 28 тел: 056/851721, факс 056/851722 ЕИК 102227154 
представлявано от ТАНЯ МИНЧЕВА БАЗОТЕВА-Изпълнителен Директор и 
ГЕОРГИ ПЕТКОВ БАЗОТЕВ-Председател на СД, наричана по долу накратко 
"ИЗПЪЛНИТЕЛ”, на основание чл.112 от ЗОП и Решения № 4 от 04.02.2020г, 5 
от 03,02 2020г, и 6 от 12.12.2020г. на Възложителя, за следното:

L ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

достави лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев 
Стоянов” АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени 
or в изложителя заявки по обособени позиции" наричани за краткост СТОКИ, 
по приложения списък (ПРИЛОЖЕНИЕ №1 за съответните спечелени от 
кандидата обособени позиции № 1, 2 и 3, номенклатурни № - съгласно 
приложението), предназначени за нуждите на МБАЛ АД - Ловеч.

1.2. Настоящият договор влиза в сила от ./шл.^гг.2020 година.
1.3. Срокът на договора е 12 /дванадесет/ месеца считано от датата на 

влизането му в сила.

88. ЦЕНА. НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ
2.1. Единичната цена на стоките по чл.1. без включен ДДС е посочена в 

Приложение №1 за стойност на единичните цени на стоките без ДДС, 
подадени в офертата при участието в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка за съответната обособена позиция.

2.2. Цената на СТОКАТА по търговско наименование включва стойността 
на стоката, опаковка, застраховка и транспорт до краен получател, при срок 
на годност не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата 
на всяка доставка.

регистрираната цена на производител, плюс максимално допустимата 
надценка за търговец на едро, с включен ДДС.

2,4. Цената, посочена в офертата, неразделна част от настоящия договор 
е ПОСТОЯННА и не може да се променя до края на действие на този договор,

Д О Г О В О Р

2020 година в град Ловеч се сключи настоящия

2.3. Цената е определена до краен получател и не превишава



освен в случаите на чл.43, ал.2 от ЗОП. В случай ,че през време 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 ще заплаща лекарствените 
продукти по по-ниската цена, и това основание настъпва по сила на и от 
датата на влизане в сила на конкретното решение на Национален съвет по 
цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

2.5. Общата прогнозна стойност на доставките по договора е 27 445,71 
див. (двадесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и пет лева и 71 ст.), 
без включен ДДС .

2.6. Общата прогнозна стойност на доставките по договора е 32 934,88 
де.(тридесет и две хиляди деветстотин тридесет и четири лева и 86 ст.), с
включен ДДС.

2 7. Плащането се извършва веднага след получаване на проформа 
фактура от Изпълнителя по e-mail или факс, за заявените видове и количества 
лекарствени продукти.Плащането се извършва в български лева след
представяне на :

а) проформа фактура след направена заявка по номенклатури от 
обособените позиции от Възложителя.

б) при доставка на заявените лекарствени продукти се предоставя 
фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС- оригинал и 
заверено копие;

в) документи, доказващи произхода на стоките;
г) приемателно-предавателни протоколи;
д) лекарствените продукти да са придружени с разрешения за продажба 

на партидите, издадени от Изпълнителна агенция по лекарствата -  оригинал 
или нотариално заверено копие. В случай, че разрешението за продажба не е 
издадено на името на изпълнителя, следва да се представи приемателно- 
предавателен протокол или фактура за прехвърляне на стоките.

2.8. В случай, че посочените в чл.2.7. документи са нередовни или не са 
комплектовани, същите се връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемателно- 
предавателен протокол за изправяне на нередностите. Срокът по чл.2.7. за 
плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на 
последния изискуем се документ.

2.9. Плащането на СТОКИТЕ се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез банков 
превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:
БАНКА: УНМКРЕДИТ 5УЛБАНК 
IBAN: BG09UNCR70001517068074
BIC -  UNCRBGSF

flag. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - 

СТОКИТЕ, по количества точно по заявката за своя сметка до болничната 
аптека в сграда и помещения, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.2. Да достави СТОКИ с търговско наименование съответстващо на 
подаденото в Техническата оферта*

3.3. Да достави СТОКИТЕ със срок на остатъчна годност не по -  малко от
60 %

3.4. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да 
отговаря на техническите изисквания на производителя, което се 
удостоверява със сертификат за качество,издаден от компетентен орган в
страната на производителя.



3.5. Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на СТОКИТЕ 
предмет на настоящия договор, следва да бъде не по-малък от 60 % 
(шестдесет процента) от обявения от производителя.

3.5.1. В случай на доставка на СТОКИТЕ с по -  кратък от договорения срок 
на годност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка, както следва:

- 59,99% - 50% -10 % върху стойността на доставката;
- 49,99% - 40% - 20 % върху стойността на доставката;
- 39,99% - 30% - 30 % върху стойността на доставката;
- 29,99% - 20% - 40 % върху стойността на доставката;

3.5.2. Доставка на СТОКИ с остатъчен срок на годност по -малък от 30 на 
сто от обявения от производителя се извършва само с мотивирано решение на 
изпълнителния директор на МБА/1 "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч и 
то за конкретно определено от него количество.

3.5.3. Доставки на СТОКИТЕ с остатъчен срок на годност под 20% няма да 
бъдат заплащани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.6. Да доставя СТОКИТЕ, придружени с надлежни документи в 
оригинална опаковка и с ненарушена цялост.

3.7. Да извърши доставката с грижата на добър търговец.
3.8. Доставката на СТОКИТЕ се извършва до 48 /четиридесет и осем/ часа 

след направена писмена заявка.В заявката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя вида 
и броя на СТОКИТЕ, които желае да му бъдат доставени.

3.9. При писмена заявка за спешна доставка, следва да бъде доставена в 
срок до 6 /шест/ часа от получаване на заявката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в 
количествата точно определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при невъзможност от доставка на 
заявените количества в срока по 3.8. веднага да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
отказно писмо. Ако в срока по 3.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не получи заявените 
количества и не получи отказно писмо и това се повтори повече от два пъти, 
то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора за съответните 
обособени позиции.

3.11. Ако по време на действие на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
системно не доставя заявените количества в срока по 3.8 , т.е. това се повтори 
повече от два пъти или повече от два пъти изпрати отказно писмо за 
невъзможност от извършване на доставка на заявените количества, то 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора с него за съответните 
обособени позиции.

3.12. Доставянето на по-малки количества от заявените от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ количества се счита за невъзможност от доставка и се 
приравнява на отказно писмо за недоставените количества и ако това се 
повтори повече от два пъти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да развали договора за 
съответните обособени позиции.

3.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма право да спира доставките поради просрочване 
на задължението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за заплащането им след изтичане на 
срока на отложено плащане. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има правото да 
начисли законната лихва. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ спре доставките поради 
просрочване на задължението за заплащане, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право 
да прекрати настоящия договор с едноседмично писмено предизвестие.

ДУ. ПРАВА W ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
4.1. Да покаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ местата, на които да се извърши 

доставката на СТОКИТЕ.
4 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати уговорената цена в размера, 

по начина и сроковете, определени в настоящия договор.



4.3, Да получи и приеме доставените СТОКИ в срока по този договор и 
качество, отговарящо на стандартите за съответната СТОКА чрез подписване 
на приемо-предавателен протокол.

4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил 
от изискванията за доставката на СТОКИТЕ от настоящия договор, да откаже 
приемането на част или цялото количество СТОКИ, както и да откаже за 
заплати съответната цена, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите 
задължения, съгласно договора.

¥ .ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА, ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И
РИСКА

5.1. Предаването и приемането на доставените СТОКИ, става с приемо- 
предавателен протокол, подписан от представител на МБАЛ "Проф. д-р 
Параскев Стоянов" АД - Ловеч и упълномощено лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 2 
(два) екземпляра» Подписания протокол е основание за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да 
издаде фактура за доставените стоки.

5 2, Рискът от погиване и повреждане на СТОКИТЕ се носи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на подписване на протокола по т. 5.1.

5.3. Преминаването на собствеността върху СТОКИТЕ става в момента на 
подписването на протокола от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.4. В случай на рекламация и възникване на спор между страните по 
договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на рекламираните СТОКИ от 
контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за 
което се съставя надлежен протокол.

5.5 Подписаната от представител на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" 
АД - Ловеч фактура се приравнява на приемо -  предавателен протокол. 
Констатирани несъответствия при доставката се отстраняват след проверката 
на стоките по фактурата и допълнително уточнение с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

WL ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е собственик на доставените СТОКИ 

от всяка доставка.
6.2, Недостатъци, повреди, дефекти констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, 

след получаване на СТОКИТЕ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последния се задължава да 
съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняването им.

УВИ. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ
7.1. При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава 

да представи в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на 
договора за обществена поръчка в размер на 2% от общата му прогнозна 
стойност без ДДС или 548.91 лв. (петстотин четиридесет и осем лева и 91 ст.) 
която ще се освободи след неговото приключване.

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на 
договора в срок от 5 (пет) работни дни, след извършване на цялата доставка, 
в случай че са изпълнени задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласно 
настоящия договор, чрез връщане сумата по банковата сметката на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ»

7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, 
ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е 
внесен за решаване от компетентен съд.

¥В86. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ
8 1.Настоящият договор може да бъде прекратен в следните случаи:



8.1.1. По взаимно съгласие. В този случай никоя от страните не дължи 
обезщетение на другата.

8.1.2. С изпълнението му.
8.1.3. Ако изпълнението на договора стане невъзможно, поради 

независещи от страните причини. В този случай никоя от страните не дължи 
на другата обезщетение.

8.1.4. При прекратяване на юридическото лице ИЗПЪЛНИТЕЛ, освен ако се 
даде съгласие договорът да бъде продължен с правоприемник.

8.1.5. При влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на
Ш П Ь Л Ш ТЕ Л Я .

8.1.6. Едностранно с едноседмично предизвестие от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при 
констатиране в течение на изпълнение на договора на нарушенията посочени
3.10, 3.11 и 3.12 от този договор.

8.1.7. Едностранно с едноседмично предизвестие от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , ако се 
установи, че по време на изпълнение на договора СТОКИТЕ предмет на този 
договор покажат дефект трайно повтарящ се при тяхната употреба в 
следствие на което същите стават негодни за употреба или крият риск от 
възникване на опасност за здравето на пациентите.

8.2. При забава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с повече от 60 
/шестдесет/ дни от крайната дата, на която е следвало да се плати 
съответната доставка, той дължи законната лихва върху сумата за периода 
на забавата.

8.3. В случай на причиняване на вреда на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради 
причина, дължаща се на доставени некачествени СТОКИ, като отклонението 
от качеството е констатирано при потреблението им, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава за своя сметка да възстанови причинената вреда.

8.4. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
СТОКИТЕ в срока по 3.8.и по 3.9. от този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
[ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2% на ден върху стойността на 
просрочената доставка.Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
изплащането й по представената фактура.

8.5. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на точка 3.13 от този договор.
8.6. В случай на прекратяване по т.8.5 от този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2% на ден върху стойността 
на просрочената доставка. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
изплащането й по представената фактура.

8.7.В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
СТОКИТЕ по причини по т.3.11. и по т.3.12. от този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2% на ден върху стойността 
на неизпълнената доставка. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
изплащането на други доставки по договора.

8.8.В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
СТОКИТЕ по причини произтичащи от забавено плащане по този договор 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да развали договора и задържи гаранцията за 
добро изпълнение в пълен размер.

8.9. При сключване на Договор за лекарствени продукти, включени в 
позитивен лекарствен списък Приложение № 2, подлежащи на доставка чрез 
Централния орган за покупки в сектор Здравеопазване (ЦОПСЗ), настоящия 
договор ще е валиден до определянето на изпълнител по рамковите 
споразуменя, сключвани от Централният орган за покупки.



ах, ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ
9.1. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с 

подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за 
подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за 
изпълнение на договора за обществена поръчка.

9.2. Изпълнителите нямат право да:
9.2.1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице 

обстоятелство по чл. 54, и чл. 55 от ЗОП;
9.2.2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, 

включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са
подизпълнители;

9.2.3. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение 
на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато 
възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
о за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване
в процедурата;
о новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които
е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела 
и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно 
изпълнените до момента дейности.

9.3. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или 
на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя 
посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща копие на договора 
или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с 
доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП.

9.4. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 
дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

9.5. Не е нарушение на забраната по чл. 75, ал. 3 от ЗОП доставката на 
стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на 
обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и 
сключването на договори за услуги, които не са част от договора за 
обществената поръчка, съответно - от договора за подизпълнение.

9.6. Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако 
по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов 
договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на ЗОП.

9.7. Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за 
обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за 
подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

9.8. При приемането на работата изпълнителят може да представи на 
възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или 
работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

9.9. Възложителят извършва окончателното плащане по договор за 
обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след 
като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на 
подизпълнителите всички приети работи.

X, ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
10.1. Настоящият договор не може да бъде изменян и допълван с анекс 

освен при условията на чл. 116 от ЗОП.
10.2. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия 

договор ще бъдат в писмена форма за действителност, която ще се смята



спазена и при отразяването им по факс, и други, в случаите предвидени в 
договора.

10.3. Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия 
договор или във връзка с него, или с неговото нарушение, включително 
споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, 
прекратяването, изпълнението и неизпълнението му, ще се уреждат по 
взаимно споразумение между страните, а когато това се окаже невъзможно - 
по съдебен ред.

10.4. Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на 
трети лица информацията, разменена по адрес на съвместните търговски 
преговори или предоставената под формата на оферти, спецификации и
други.

10.5. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до 
нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

10.6.За неуредените въпроси по този договор се прилагат разпоредбите на 
ЗЗД, ЗОГ! и действащото законодателство на Република България.

Неразделна част от този договор е:
 ̂ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 за стойност на единичните цени на стоките без

включен ДДС, подадени в процедурата за възлагане на обществена поръчка и 
гаранция за изпълнение на поръчката за всяка една номенклатура от 
обособената позиция..

Договорът се изготви в 3 /три/ еднообразни екземпляра, два за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Съгласувано с юрист :

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН jj.ИРЕКЪ
/ д-р Румяна Нановска^ 
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕ. 
/Детелина Геор

ДОГОВАРЯЩИ С Е :

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТ
/Таня Минчева-Базор
ПРЕДСЕДАТЕЛ нщ

/Георги Базотев/
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24
Metformin
hydrochloride

МЕТФОДИАБ 
850МГ X30 film tablets 9500|30 317 0,03867 367,365

Actavis UK Limited 
Великобритания; 
Балканфарма 
Дупница АД 850mg 7,35

25
Metformin
hydrochloride

МЕТФОДИАБ 
500МГ X100 film tablets 1500 100 15 0,0229 34,35

Actavis UK Limited, 
Великобритания; 
Балканфарма 
Дупница АД, 
България 500mg 0,69

Metformin
hydrochloride

МЕТФОДИАБ 
1000МГ X30

film-coated
tablets 6000|30 200 0,041 246

Actavis UK Ltd.; 
Балканфарма - 
Дупница АД, 
България lOOOmg 4,92

Г

30 Glimepiride
ЛИМЕРАЛ 4МГ 
X30 tablets OID 30 15 0,07633 34,3485

Actavis h.f., Iceland 
Actavis Ltd., Malta 
Балканфарма 
Дупница АД, 
БългарияАФ^з h.f., 
Iceland
Actavis Ltd., Malta 
Балканфарма 
Дупница АД, 
БългapияActavis h.f., 
Iceland
Actavis Ltd., Malta 
Балканфарма 
Дупница АД, 
България 4mg 0,69

43 Clopidogrel

КЛОПИДОГРЕЛ 
АКТАВИС 75МГ 
X30 tablets 1Л o o 30 17 0,08833 44,165

Actavis Ltd. - Malta; 
Arrow Pharma Ltd., 
Малта 75mg 0,88



51

I

Fat emulsions
ИНГРАЛИПИД
20% 500МЛ

emulsion 
for infusion 501 50 11,56 578

1

Fresenius Kabi Austria 
GmbH - Австрия

200 g/1000 
ml-500 ml 11,56

67
Hydrochlorothia
zide

НЕУРОЛАКС 
25МГ X50 tablets 15050 3 0,089 13,35

Балканфарма- 
Дупница АД, 
България; 
Балканфарма- 
Разград АД, България 35mg 0,27

69 Nebivolol
НЕБ1/1ВОЛОЛ 5МГ 
X30 tablets 28030 9 0,05367 15,0276

Балканфарма 
Дупница АД 
България; Actavis hf., 
Исландия, Actavis Ltd 
Malta 5mg 0,30

71 Amlodipine
АМЛОТЕРОН 
10МГ X30 tablets 15030 5 0,023 3,45

TEVA Pharmaceutical 
Works Private Limited 
Company, Pallagi ut 
13, Debrecen, Hungary 
и Teva Operation lOmg 0,07

78

Enalapril
maleate

РЕНАПРИЛ 10МГ 
X28 tab 15028 5 0,03821 5,7315

Балканфарма- 
Дупница АД lOmg 0,11

82 Povidone-iodine
ЙОДАСЕПТ 
7,5/ЮОГ 100МЛ cut. sol 250 1 250 1,04 260 КУПРО 94 ООД 7.5g/100g 5,20

116 Ciprofloxacin
ЦИПРОФЛОКСАЦ 
ИН 500МГ X10

tabl. film - 
coated 5000 10 500 0,289 1445

Балканфарма- 
Дупница АД 500mg 28,90

117 Levofloxacin
ЛЕВОКСА 500 
500МГ X7

film-coated
tablets 507 7 0,87571 43,7855

Actavis hf., Iceland; 
Actavis Ltd., Malta 500mg 0,88

119 Metronidazole
МЕТРОНИДАЗОЛ Solution for 
500МГ 100МЛ [infusion 2500 1 2500 0,99 2475

Fresenius Kabi 
Deutschland GmbH, 
Germany

500 mg/100 
ml -100 ml 49,50

128 Propofol
ПРОПОФОЛ 1% 
50МЛ

emul.for
injection/inf
usion 1500 1 1500 4,12 6180

Fresenius Kabi Austria 
GmbH, 500mg/50ml 123,60



143 Piracetam
ПИРАМЕ1М 400МГ 
X60

capsule,har 
d

.........

50060 8 0,03983 19,915

Балканфарма- 
Дупница АД; 
Балканфарма- 
Разград АД, България

......

400mg 0,40

144 Piracetam
ПИРАМЕМ 800МГ 
X20

film-coated
tablets 5020 2,5 0,0795 3,975

Балканфарма- 
Дупница АД 800mg 0,08

151 Salbutamol
ЕКОЗАЛ 0.1МГ/Д 
200Д

pressurised
inhalation
suspension 500 1 500 2,94 1470

Teva Czech Industries 
s.r.o., Czech Republic; 
Norton Waterford 
(IVAX Pharmaceuticals 
Ireland) - Irel

100
mcg/metere 
d actuation- 
200 doses 29,40

154 Bromhexine
БРОМХЕКСИН 
8МГ X20 tabl. 1000020 500 0,0935 935

Балканфарма 
Дупница АД, 
България 8 mg 18,70

185 Omeprazole
УЛКОПРОЛ20МГ 
X30

caps.gastr.-
res. 25030 8 0,136 34

Балканфарма- 
Дупница АД 20mg 0,68

231 Propofol
ПРОПОФОЛ1% 
20МЛ

emulsion
for
injection/
infusion 1000 1 1000 1,4 1400

Fresenius Kabi Austria 
GmbH, 200mg/20ml 28,00

|249 Clindamycin
КЛИНДАМИЦИН 
150МГ/МЛ 4МЛ

solution for 
injection 100 1 100 1,68 168

Fresenius Kabi Austria 
GmbH,

150 mg/ml - 
4 ml 3,36

обо :обена повици l Ns 2

liO Cetirizine
ЦЕТИРИНАКС 
10МГ X 20

film coated 
tablets 150020 75 0,2525 378,75

Балканфарма - 
Дупница АД, 500МГ 7,58

15 Diazepam
ДИАЗЕПАМ 10МГ 
X 20 tablet 150020 75 0,206 309

Балканфарма - 
Дупница АД, 10МГ 6,18

18
lEthacridine
[lactate

РИВАНОЛ 0,1% 
1Л

Cutaneous
solution 100 1 100 2,69 269 КУПРО 94 ООД

0,1% - 1000 
ml 5,38

19 |Gentamycin
ГЕНТАМИЦИН 
0,1% 15Г crem

1 “

1 50 2,1 105
Балканфарма 
Разград АД, България 0.1%15g 2,10

32
Hydrogen
jperoxide

КИСЛОРОДНА 
ВОДА 3%
|юоомл

Cutaneous
(solution 1 250 1 1 250 1,95 487,5|кУПРО 94 ООД

3% W/W - 
100 ml -11 9,75
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СПИРТ ЕТИЛОВ Cutaneous 70% -
1 Ethanol 70% 100МЛ solution 500 100 ml 500 0,56 280КУПРО 94 ООД 70% - 100 гп! 5,60

70% -
СПИРТ ЕТИЛОВ Cutaneous 1000 70% - 1000

2 Ethanol 70% 1000МЛ solution 1500ml 1500 3,05 4575|КУПРО 94 ООД ml 91,50
95% -

СПИРТ ЕТИЛОВ Cutaneous 1000 95% - 1000
3 Ethanol 95% 1000МЛ solution 1500 ml 1500 3,51 5265[КУПРО 94 ООД ml 105,30

Общо лева без ДДС : 27445,71
Общо лева с ДДС : 32934,9|

[Гаранция : | 548,9l|

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:,

/ д-р Румяна Нан

ГЛ.СЧЕТОВОДИТ1 
/Дете ли

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТО 

/ Таня Минчева-Базоте

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД: 
/Георги Базотев/


