
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ "ПРОФ. ИВАН МИТЕВ" ЕАД 

София 1606, бул. "Акад. Иван Гешов *' № 11 тел. 81-54-210; факс: 952 16 50 

№ 

Д О Г О В О Р 

I /ML .2018 г. 

Днес ft 2018 г., в гр. София, на основание Чл.194, ал.1 от ЗОП, в резултат 
на събрани оферти на основание Чл.20, ал.З от ЗОП, с обява № 60 / 11.06.2018г, информация, за 
която е публикувана в портала на АОП под № 9077065 от 11.06.2018г. , информация за 
удължаване срока на обявата, публикувана в АОП под № 907742 от 19.06.2018г. и във връзка с 
Доклад на Комисията от 26.06.2018 г., се сключи настоящият договор с предмет: Доставка на 
медицински газове, между страните: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: - СБАЛДБ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ" ЕАД 
ЕИК: 000 662 790, с адрес: гр. София - 1606, бул. "Акад. Иван Гешов" № 1 1 , тел.: 02/ 81 54 210, 
факс: 02/ 952-16-50, представлявана от д-р Мария Екимова-Пенева - Изпълнителен директор и 
Геновева Бачорска - главен счетоводител 
и 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД 
с адрес: гр. София - 1510, ул. "Владайска река" №12, тел.: 936 64 49; факс: 936 78 59 
БУЛСТАТ 121 803 715, per. по ф.д. № 15250 / 1998г. на СГСъд, e-mail: office@solbulgaria.com, 
представлявана от Марин Стоев Димитров в качеството му на Прокурист на фирмата, 
упълномощен нотариално от Изпълнителния директор Ивано Романело, 

I . ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1.1 Чл.1 . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка 

на медицински газове, по цени и срокове, определени в настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
е длъжен да доставя чист сертифициран медицински кислород с чистота не по-малко от 99% и 
азотен оксид 1000 ppm mol/mol, отговарящи на изискванията за качество по БДС и 
Европейската фармакопея. Доставката ще се осъществява с транспорт на Изпълнителя - за 
кислорода: специализирана автоцистерна, оборудвана с помпа за преточване на кислорода, 
отговаряща на изискванията за превоз на опасни товари (ADR). В случай на необходимост. 
Изпълнителят предоставя и инсталира за безвъзмездно ползване за нуждите на Възложителя 
резервоар с обем 5куб.м. за целия срок на договора. Инсталирането следва да се извърши на 
нова площадка, построена от Изпълнителя, а монтажът и пускането в експлоатация на новия 
резервоар да се осъществи в срок до 30.06.2018г, когато изтича срока на действащия в момента 
договор за доставка на кислород. По време на монтажа и инсталирането на новия резервоар, 
следва да не се нарушава режима на работа на действащия такъв. Азотният оксид се предоставя 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в бутилки /10 литра/, собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Бутилките следва 
да са обезопасени и да отговарят на изискванията за безопасност, съгласно нормативните 
разпоредби. 

Чл.2 Място на изпълнение - София, бул. „Акад. Иван Гешов" №11 

I I . ЦЕНА НА ДОГОВОРА 

mailto:office@solbulgaria.com


Чл.З. Стойността на настоящия договор, определена чрез способ събиране на оферти с 
обява, на основание Чл.20, ал.З, т.2 от ЗОП, е в размер на 34 925.00 лв. без ДДС, 41 910.00 лв. с 
ДДС, изчислена на база прогнозните количества за кислород и азотен оксид за 1 година, 
умножени с единичната цена, посочена от участника в неговата ценова оферта.. 

3.1 Цената е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на договора. 
3.2 Цената е определена до краен получател и включва всички дължими от Изпълнителя 

такси, данъци и транспортни разходи за доставка, както и разходите за труд за техническо 
обслужване и профилактика на резервоара за съхранение на течен кислород при Възложителя. 

Цена на течен кислород 200.00 лв/тон без ДДС, /240.00 лв./тон с ДДС/. 
Цена на азотен оксид 995.00 лв/бутилка без ДДС, /1 194.00 лв/бутилка е ДДС/. 

I I I . НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл.4. Плащането по настоящия договор се извършва в лева, по банков път, по сметката 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отложено в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след изтичане на 
месеца, представяне на фактура, окомплектована с документ /приемателно - предавателен 
протокол/ за фактурираните количества.. 

Данни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
I B A N BG33UNCR 7630 1075 8818 39 
B I C UNCR B G S F 
Банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 

Чл.5. В изпълнение Чл.З, ал.1 от Закона за счетоводството, Изпълнителят е длъжен да 
фактурира доставките на български език. В случай на запис на латиница по фактурата, 
Възложителят не приема документа и го връща на Изпълнителя за корекция. 

Чл.6 (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор / договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него след представяне на: 

протокол, подписан от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ, удостоверяващ приемането от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършените доставки и предоставените услуги от 
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ с договорените изисквания, с приложени доказателства от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че същият е заплатил на подизпълнителя/ите всички извършени от него 
дейности по сключения между тях договор за подизпълнение. 
или 
- доказателства от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата 

или част от нея не е извършена от подизпълнителя 
(2) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение и частта от 

поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект 
на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на 
подизпълнителя, въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез 
изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от 
получаването му. 

- Към искането по ал. 2, Изпълнителят предоставя на Възложителя становище, от което да 
е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

- Възложителят има право да откаже плащане по ал. 2, когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

- За дата на плащането, се счита датата на извършване на нареждането за плащане от 
страна на Възложителя. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 



Чл.7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави заявените количества кислород и азотен 
оксид в срок до 24 часа от момента на получаване на заявка от страна на Възложителя. 

Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да продаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ кислород и азотен 
оксид, предмет на Договора, по цени, съгласно Раздел I I , т.3.2. 

Чл.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави необходимите количества кислород и 
азотен оксид със собствен транспорт, отговарящ на нормативните уредби и БДС и притежаващ 
помпа за зареждане на кислорода в станцията на Възложителя. 

Чл.10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава кислорода и азотния окисид на упълномощено от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно лице, чрез съставяне на предавателно-приемателен протокол. 

Чл.11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване да възстанови количеството или 
замени некачествените и негодни медицински газове при условията на настоящия Договор. 

Чл.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже задълженията по предходния член, ако се 
докаже, че медицинските газове, предмет на договора са повредени по вина на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява техническо обслужване и 
профилактика на резервоара за съхранение на течен кислород, като разходите за труд са 
включени в цената на кислорода. 

Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия договор 
и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 - дневен срок. 

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, при подписване на договора, да представи актуални 
необходимите, съгласно ЗОП документи, издадени от съответните компетентни органи 

V . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
ЧлЛб ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да подава периодично заявка за количествата 

необходими течен кислород и азотен окис. 

ЧлЛ7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати доставения кислород и азотен окис, в 
срока, определен в чл.4 от настоящия договор. 

ЧлЛ8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме заявените количества кислород и азотен 
окис. При установяване на явни или скрити недостатъци и дефекти по доставката. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да поиска тяхното 
възстановяване или замяна в определен от него срок. 

ЧлЛ9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се задължава да заяви и закупи цялото количество по 
договора, за срока на неговото действие. > 

Чл.21 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му 
представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители 

Чл.20 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя за свой представител . 

V I . СРОК НА ДОГОВОРА 
з 



Чл.22. Договорът се сключва за срок от една година, считано от 11.07.2018г. 

Чл.23. 1)Договорът се прекратява: 
съгласно условията на Чл.24. 
когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да 

бъде изменен на основание Чл.116, ал.1 от ЗОП 
когато се установи, че по време на провеждане на способа за възлагане на поръчката, за 

изпълнителя са били налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП въз основа на които е 
следвало да бъде отстранен от процедурата. 

поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя, поради наличие на нарушение, 
постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС. 

2) Договорът може да бъде прекратен и в следните случаи: 
- по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 
- при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните - с 10 дневно писмено 

предизвестие от изправната до неизправната страна 
- при констатирани нередности и/или конфликт на интереси — едностранно с изпращане 

на писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя 
- едностранно отстрана на Възложителя, в случай, че Изпълнителят ползва 

подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си или ползва подизпълнител 
различен от декларирания. 

- в резултат на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение на 
договора по причини, за които страните не отговарят; 

- в случай на неизпълнение на клаузите на настоящия договор или изпълнение, 
разминаващо се с Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовата оферта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати изпълнението на 
настоящия договор. 

3) При прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само 
стойността на извършените към датата на прекратяването доставка и дейности. 

Чл.24 Страните се задължават да уредят всички финансови задължения възникнали 
преди прекратяване на договора. 

V I I . ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ «"• 
Чл.25. Предвиденият подизпълнител в офертата 

(наименование и правноорганизационна форма и индивидуализираща информация) 
извършва: 

- (посочват се видовете работи от предмета на 
поръчката, които ще се предложат на конкретния подизпълнител); 

% (посочва се съответстващият на тези работи дял в 
проценти от стойността на обществената поръчка). 

Чл.26 Сключваният договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от 
отговорността му за изпълнение на предмета на настоящия договор. 

Чл.27 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да: 
27.1 Сключва договор за подизпълнение с лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 54, 
an. 1 от ЗОП; 
27.2 Възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на 
обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 
27.3.Заменя посочен в офертата подизпълнител или включва нов такъв по време на изпълнение 
на договора, освен по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени 
едновременно следните условия: 
а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата; 



б) 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 изпълнението до момента дейности. 

Чл.28 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 
настоящия договор подизпълнител или включва нов подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да изпрати оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с всички документи, доказващи изпълнението на условията по 
Чл.66, ал.11 от ЗОП. 

Чл.29 Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

Чл.30 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време 
на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. В тези случаи 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и 
изискванията, посочени в предходните членове на настоящия договор. В срок до 3 дни от 
сключване на договора, Изпълнителят изпраща копие от договора на Възложителя. 

Чл.31 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. 

V I I I . ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ 
Чл.32 При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете на извършване на дейността, предмет 

на договора, той дължи неустойка в размер на 0,01% на ден, но не повече от 5% върху 
стойността на неизпълнената част . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ безусловно удържа сумите за неустойка 
от плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.ЗЗ При просрочено плащане над 60 дни /съгласно Чл.4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,01% на ден, но не по-вече от 5 % от дължимата сума. 

IX. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
Чл.34 Ако страната, която е следвала да изпълни свое задължение по договора е била в 

забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

Чл.35 "Непреодолима сила" по смисъла на този договор е непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало слсд сключване на договора. 

Чл.36 Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с 
тях насрещни задължения се спира. 

X. СПОРОВЕ 
Чл.37 Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между 

страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в 
писмена форма и се превръщат в неразделна част от този договор. 



Чл.38 В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, 
породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или 
отнасящи се до неговото тълкуване, недействетелност, неизпълнение или прекратяване ще 
бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони то компетентния съд 
по реда на ГПК. 

X I . ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Чл.39 Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор. 

Чл.40 За неуредените въпроси в настоящият договор се прилага действащото българско 
законодателство. 

Договорът е съставен на основание Чл. 194 от ЗОП и във връзка с Чл.69 от ППЗОП и 
подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. 

ПРИЛОЖЕНИЕ - техническа и ценова оферта на Изпълнителя. 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

/ /$-р Мария^Екимдар" Пенева 
-«Изпълнителен Директор/ 

\ % \ Ч> 7 to J 

IT. Бачорска - главен счетоводител/ 

м . 
/Е. СтойноЦГ- юрисконсулт/ 



"4 
ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
за участие в избор на изпълнител по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за възлагане поръчка чрез събиране на оферти с 

обява 

ДО: СБАЛДБ «проф. Иван Митев» ЕАД 

ОТ: СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД 
(наименование на участника-юридическо лице) 

ЕИК: 12180371 
Представлявано от -Марин Стоев Димитров - Прокурист 
с адрес на управление: гр.София - 1510, ул.Владайска река 12 
адрес за кореспонденция: гр.София — 1510, ул.Владайска река 12 
телефон №:02/9366449 факс №: 02/9367859 ел.поща: office@solbulgaria.com 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
Приемаме определените от Възложителя условия за участие и критериите за оценка на 

офертите и желаем да участваме в поръчка чрез събиране на оферти с обява за "Доставка на 
медицински газове " в СБАЛДБ «проф. Иван Митев» ЕАД. 

В случай, че бъдем избрани за изпълнител, 
Заявяваме: На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП, преди сключването на договора: ще 
предоставим актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване 
от участие, както и съответствието с поставените критерии за подбор; 

ДЕКЛАРИРАМ: 
1. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на поръчката, ще предоставим и 

инсталираме резервоар 5куб.м. (55201 л.) за безвъзмездно ползване за 
нуждите на Възложителя, за целия срок на договора. 

2. В случай на необходимост от изграждане на нова площадка за цистерната, 
строителството на новата ще бъде за наша сметка. Строителството, монтажа 
и пускането в експлоатация няма да пречат на процеса на зареждане на 
болницата с кислород. Строително-монтажните и инсталационни дейности 
ще приключат до 30.06.2017г. 

3. Срок за изпълнение на поръчката: периодични доставки в срок до 24 часа 
от момента на получаване на заявка от страна на Възложителя в рамките на 
срока на договора - 1 година. 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката: 
Сол България ЕАД има изградена инсталация за съхранение и газифициране на течен 
медицински кислород на територията на СБАЛДБ «проф. Иван Митев» ЕАД. 
Инсталацията е технически изправна и е преминала технически преглед пред 
Държавната Агенция за Метеорологичен и Технически надзор. Техническото 
съоръжение се извършва безвъзмездно от Сол България ЕАД. 

Дата 15.06.2018 г. /^<У 
ПОДПИС: ///Y/ 

Марин Стоев 

Прокурист 

mailto:office@solbulgaria.com


ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

ДО: СБАЛДБ «проф. Иван Митев» ЕАД 

ОТ: СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД 
ЕИК: 12180371 
Представлявано от - _Марин Стоев Димитров София - 1510, ул.Владайска река 12 
Булстат/ЕИК: 121803715, телефон №:02/9366449 факс №: 02/9367859, 

e-mail: office@solbulgaria.com 

Производител СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД 

Цена за доставка на азотен оксид 995 лв. без ДДС за бутилка от 10 литра 

20% ДДС 199 лв. 

Крайна цена 1194лв. 

Производител Sol S.p.A. , via Borgazzi 27 , 20900 Monza, Италия както е в 
разрешението за употреба с номер И-23277/23-08-2013 

ПРЕДЛАГАМ: 

Цена за доставка на течен кислород 200лв/тон без ДДС 

20% ДДС 40 лв. 

Крайна цена 240 лв. 

дата 16.06.2018 г 

Марин Димитров 

Прокурист 

mailto:office@solbulgaria.com

