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за доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение по обществена поръчка/
с ID №00494-2018-0024

Днес ММ, .2019 г., в гр. София, между:

УМ БАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД, със седалище и адрес на управление в 
гр. София, район "Оборище", ул. "Бяло море" № 8, тел. 9432215, факс 9432180, ЕИК 
831605806, представлявано от проф. д-р Бойко Георгиев Коруков, д .м - Изпълнителен 
директор, наричано за краткост по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна, и

„Търговска Лига - Национален Аптечен Център”АД със седалище и адрес на 
управление: София -  1172, бул. ”Г. М. Димитров” № 1, тел: 02 9603780, факс: 02 9624127; 
ЕИК 030276307; представлявано от Таквор Бохос Бохосян -  Изпълнителен директор, 
наричано за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ" от друга страна,
на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в изпълнение на 
Решение № -РД-03-12/05.03.2019 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Царица 
Йоанна-ИСУЛ” ЕАД за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет е 
"Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за УМБАЛ ’’Царица 
Йоанна-ИСУЛ” ЕАД", се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за 
следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу

възнаграждение да извършва периодични доставки на лекарствени продукти за 
общоболнично приложение по Приложение №1 „Спецификация към договора’ по обособена 
позиция № 1 номенклатурни единици 22, 40, 101, 150, 164, 167, 183, 281 изготвена на база 
Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо Приложение № 2 
(„Предложение за изпълнение на поръчката”- Приложение № 1 от офертата) и Ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо Приложение № 3 („Ценово
предложение“ - Приложение № 4 от офертата), съгласно условията на настоящия договор 
(„Договор“) и изискванията, посочени в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Приложенията са неразделна част от Договора.

(2) За краткост предметът на настоящия Договор посочен в ал. 1 ще се нарича в 
Договора „Доставка“.

(3) Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото прогнозно количество.
(4) Възложителят може да заяви доставката на допълнителни количества лекарствени 

продукти от дадена номенклатурна единица над определеното прогнозно количество, но само 
при условията на настоящия договор.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за всяка една 

извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Доставка, съгласно единичните 
цени, посочени в Приложение №1 „Спецификация към договора". Посочените цени включват 
всички такси и други разходи във връзка с Доставката до мястото на изпълнение по чл. 3, ал.
5;

(2) Заплащането на възнаграждението по ал. 1 се извършва при кумулативното 
наличие на следните документи:

а) подписан от Страните приемателно-предавателен протокол по чл. 10, ал. 2 от 
Договора;

б) предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура за съответната Доставка, приета от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.



(3) Дължимото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възнаграждение по ал. 1 за съответната Доставка 
се заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път в срок до 60 (шестдесет) дни, считано от 
изпълнението й.

(4) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната 
банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG23UNCR76301001CLNPHC

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени в данните за банковата сметка по ал. 4 в срок от три дни, считано от 
момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този 
срок или плащането е извършено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди получаване на уведомлението, 
се счита, че плащането е надлежно извършено.

(6) Единичните цени, посочени в Приложение №1 не подлежат на изменение, освен в 
случаите, предвидени в настоящия договор и в чл. 116 от ЗОП.

(7) Общата стойност за извършване на доставките съгласно Приложение №1 за срока 
на Договора е 37 189.33 лева (словом: тридесет и седем хиляди сто осемдесет и девет лв., 
0,33 ст.) без ДДС или 44 627.20 лева (словом: четиридесет и четири шестстотин двадесет и 
седем лв., 0,20 ст.) с включен ДДС;

III. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3 (1) Договорът се сключва за срок от една година считано от датата на 

подписването му.
(2) В рамките на срока по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява доставките в срок от 24 

часа (словом: двадесет и четири), а при спешни заявки -  до 2 (два) часа, считано от часа, 
последващ часа на получаване на писмена заявка („Заявка“) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща Заявката до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на адрес, факс или 
електронна поща:
адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров" № 1 
тел. 02 9603780, факс 02 9624127 
e-mail: d.zaloznava.hq@comleague.com
Заявката може да бъде за част или за цялото прогнозно количество, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
не е задължен да заяви цялото прогнозно количество по време на срока на Договора. В 
случай, че за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е възникнала необходимост от Доставка, същият има право 
да не заявява количества.

(4) Договорът не обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със задължението да направи Заявка, а 
последната е обусловена от възникване на необходимост от Доставка за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В 
случай че условието по предходното изречение не е налице, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи 
отговорност, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да претендира неустойки и/или каквито и да е 
било обезщетения за причинени вреди.

(5) Мястото на изпълнение на доставките е: гр. София, ул. „Бяло море” № 8, УМБАЛ 
„Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД -  отдел „Болнична аптека”.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения всяка една от 

доставките, съгласно условията на Договора, Техническата спецификация и Предложението 
за изпълнение на поръчката;

2. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на Заявката по Договора, 
относно качеството, количествата и техническите параметри, без с това да пречи на 
дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да задържи/усвои съответна част от Гаранцията за изпълнение при неизпълнение от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Договора и да получи неустойка в размера, определен в раздел 
VII от настоящия Договор;
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4. да прегледа доставената стока и да направи рекламации при установяване на 
некачествена/непълна Доставка или такава, която не е в съответствие с Предложението за 
изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. да получи Доставката в срока и при условията, договорени между Страните;
6. да не приеме Доставката и да отрази установените недостатъци/липси в приемо- 

предавателния протокол по чл. 10, ал. 2, в случай че Доставката не отговаря на изискванията 
по Приложение № 1 и условията на този Договор;

7. да прекрати Договора едностранно по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на 
съществено неизпълнение (по смисъла на чл. 15, ал.2) от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение 
при пълно и качествено изпълнение на Доставка в размер, при условия и в срокове съгласно 
настоящия Договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

2. при доставяне на стоката да я прегледа, да попълни приемателно-предавателните 
протоколи и при установяване на явни недостатъци или липси да ги отрази в протокола по 
чл. 10, ал. 2;

3. да осигури помещение за съхранение според съответните изисквания, ако има 
такива, на доставеното количество стоки.

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в 

настоящия Договор.
2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

Доставката по Договора и приемането й, когато е изпълнена съгласно изискванията по чл.7, 
т.1 и т. 2.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да изпълни всяка една от доставките качествено, в съответствие с Приложение №1 

„Спецификация към договора” и настоящия Договор;
2. да изпълни всяка една от доставките с остатъчен срок на годност на лекарствените 

продукти за лечение на онкологични заболявалия не по-малък от 60 %, а на биологичните 
лекарствени продукти и лекарствените продукти за хемодиализа - не по-малък от 25 % от 
обявения от производителя срок към датата на доставките;

3. в случаите по чл. 4, т. 6, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са задължава да замени за своя сметка 
Доставката с друга, отговаряща на изискванията по т. 1 и по Приложение № 1 в срок до 12 
(дванадесет) часа, считано от часа, посочен в протокола за некачествената/непълна Доставка.

4. в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави в срока по т. 3 заменените стоки, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ начислява неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 11, ал.1, която се удържа 
от следващите плащания към Изпълнителя или от Еаранцията за изпълнение;

5. в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ достави стоки, които не отговарят на изискванията 
по т. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ начислява неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 11, ал. 2, която се 
удържа от следващите плащания към Изпълнителя или от Гаранцията за изпълнение;

6. да съхранява и транспортира Доставката до мястото на изпълнение при спазване на 
посочения от производителя температурен режим и други условия за съхранение;

7. да не използва или разпространява информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станала му 
известна при изпълнение на задълженията му по настоящия Договор.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да продължи изпълнението на Доставката и в 
случай на забавяне на плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради обективни причини.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.9. (1) При сключване на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя Гаранция за 

изпълнение на Договора („Гаранция за изпълнение“) в размер на 743,79 лева (словом:



седемстотин четиридесет и три лв.. 0,79 ст.), представляващи 2 % (два процента) от неговата 
обща стойност по чл. 2. ал.7, без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от 
следните форми:

а) парична сума, внесена по посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова сметка;
б) безусловна неотменяема банкова гаранция; или
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Гаранцията за изпълнение следва да е със срок на валидност от датата на влизане в 

сила на Договора до най-малко 30 /тридесет/ дни след изтичането на срока по чл. 3, ал. 1.
(3) Гаранцията за изпълнение се усвоява изцяло или частично от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

случай на неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за частта, съответстваща на 
неизпълнението. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои Гаранцията за изпълнение, без това 
да го лишава от правото да търси обезщетение за вреди, надвишаващи получената сума по 
Гаранцията за изпълнение.

(4) При липса на възражения/претенции във връзка с изпълнението на Договора от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той освобождава Гаранцията за изпълнение (връща паричната 
сума/оригинала на издадената банкова гаранция/застраховка) в срок от 30 дни след 
приключване на изпълнението или изтичане срока на Договора, без да дължи лихви за 
периода, през който Гаранцията за изпълнение е престояла при него (в случай че е под 
формата на парична сума).

(5) Разходите по откриване, поддържане, подновяване и обслужване на Гаранцията за 
изпълнение са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 
изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване 
на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за 
изпълнение.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 10.(1) Приемането на доставката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва чрез Началник 

отдел Болнична аптека’ или негов заместник. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемателно- 
предавателният протокол се подписва от лицето приемащо доставката, а за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
-  от определено от него лице.

(2) Приемането на доставка по Заявка се удостоверява с подписване от 
представителите по ал.1 на двустранен приемателно-предавателен протокол, в който се 
отразява датата и часа на доставката, вида и броя на доставяните лекарствени продукти, 
срокът на годност, както и придружаващите ги документи. Доставката се счита приета от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само ако същият е подписал приемателно-предавателния протокол без 
възражения (посочване на недостатъци/липси на стоки или документи, които следва да ги 
придружават).

VII. НЕУСТОЙКИ
Чл. 11. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни Заявка в срока по чл. 3, ал. 2,

или по чл.7, т. 4, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,25 % (нула цяло и
двадесет и пет стотни процента) от стойността на неизпълнената Заявка за всеки просрочен 
час, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на неизпълнената част от Заявката.

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълни Заявка с доставка на лекарствени 
продукти с по-кратък срок на годност от посочения в чл. 7, т. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
неустойка. Размерът на неустойката е както следва:
1. за лекарствени продукти:

- от 59,99 % до 40 % - 0,5 % върху стойността на доставката;
- от 39,99 % до 30 % - 3 % върху стойността на доставката;
- от 29,99 % до 20 % - 5 % върху стойността на доставката;



- под 20% - 20 % върху стойността на доставката;
2. за биологичните лекарствени продукти:

- от 24,99 % до от 15,00 % - 0,1 % върху стойността на доставката;
- от 14,99 % до 10,00 % - 0,3 % върху стойността на доставката;

Чл. 12. Изплащането/удържането на неустойки не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от правото 
да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпените вреди, надхвърлящи размера на 
неустойката.

Чл. 13. (1) При прекратяване на Договора поради отказ от доставка на лекарствен 
продукт, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% (двадесет 
процента) от стойността на заявената, но неизпълнена доставка.

(2) Възложителят удържа дължимите суми за неустойка първо от следващите плащания 
към Изпълнителя, а след това от гаранцията за изпълнение на договора.

(3) В случаите по ал. 2, когато Възложителят е удържал неустойката от стойността на 
гаранцията за изпълнение, Изпълнителят е длъжен в 5-дневен срок от уведомяването му за 
усвояване на част от гаранцията, да допълни гаранцията за изпълнение до размера, определен 
в чл. 9, ал. 1 от договора и да представи на Възложителя съответния документ.

VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 14. (1) Страните по Договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и 

загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от 
Търговския закон.

(2) В случай че Страната, която е следвало да изпълни свое задължение по Договора, е 
била в забава към момента на настъпване на непреодолимата сила, тя не може да се позовава 
на непреодолима сила.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
действия с грижата на добрия търговец, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, 
както и да уведоми писмено другата Страна в тридневен срок от настъпването на 
непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 
вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с 
тях насрещни задължения се спира.

IX. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 15. Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните възможности за 

изменение на договора:
1. При липса на нов договор, сключен по реда на ЗОП, и в случай, че след изтичане срока на 
договора не е изчерпана стойността му, то същият да може да бъде удължен до изразходване 
на предвидената в него сума, но не повече от 6 (шест) месеца;
2. Възложителят може да заяви доставката на по-големи количества лекарствени продукти от 
една или повече номенклатурни единици или артикули, но само в рамките на общата 
стойност на договора;
3. В случай, че в срока на договора държавно регулираната цена на някои лекарствени 
продукти или рецептури стане по-ниска от договорената. Изпълнителят е длъжен 
своевременно да промени цената, на която доставя съответните лекарствените продукти или 
рецептури в съответствие с определената цена в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен 
списък, или в „Регистър на пределни цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско 
предписание”, или в „Регистър на максималните продажни цени на лекарствените продукти, 
отпускани без лекарско предписание”, считано от датата на промяна. В случай, че не 
уведоми Възложителя писмено в 5-дневен срок за промяната и не промени цената, 
Възложителят ще заплаща лекарствените продукти по променената цена, считано от датата 
на съответната Актуализация;
4. В случай, че в срока на договора някои лекарствени продукти или рецептури бъдат 
извадени от Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, или от „Регистър на



пределни цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание”, или от 
„Регистър на максималните продажни цени на лекарствените продукти, отпускани без 
лекарско предписание” /поради спиране на производство, внос или друга причина/, 
Възложителят може да заявява доставката на други лекарствени продукти със същия 
Анатомо-терапевтичен код /АТС код/, или други еквивалентни рецептури, по цени, 
определени по реда на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и 
регистриране на цените на лекарствените продукти от 30.04.2013г./ изм. и доп. ДВ. бр.8 от 24 
Януари 2017 г.;
5. В случай, че принципалът на дружеството е провел процедура за централизирана доставка 
на лекарствени продукти и има сключени рамкови споразумения с избрани изпълнители, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора или неговото изпълнение по една или 
повече номенклатурни единици от обособена позиция - едностранно, с петнадесет дневно 
писмено предизвестие, без да дължи неустойки или обезщетения и без необходимост от 
допълнителна обосновка.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16. (1) Настоящият Договор се прекратява:
1. с изтичане на срока по чл. 3, ал. 1;
2. по взаимно съгласие между Страните, изразено в писмена форма;
3. от Възложителя при условията на чл. 118 от Закона за обществените поръчки.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие в случай на 

съществено неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За „съществено 
неизпълнение“ се счита всеки един от следните случаи:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави два или повече пъти срока за доставка по Договора с 
повече от 48 (четиридесет и осем) часа;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ два или повече пъти не отстрани в срока по чл. 7, т. 3 
констатирани недостатъци/липси;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ два или повече пъти не изпълни точно някое от задълженията си 
по Договора;

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по 
несъстоятелност или ликвидация;

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора или неговото изпълнение по 
една или повече номенклатурни единици от обособена позиция - едностранно, с петнадесет 
дневно писмено предизвестие, без да дължи неустойки или обезщетения и без необходимост 
от допълнителна обосновка, в случай че принципалът на дружеството е провел процедура за 
централизирана доставка на лекарствени продукти, има сключени рамкови споразумения с 
избрани изпълнители и лечебното заведение е заявило, че ще се възползва от сключените по 
процедурата договори. При прекратяване на това основание, финансовите взаимоотношения 
между Страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
дейности по изпълнение на Договора, се уреждат най-късно до 60 дни от прекратяването.

XI. ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ, СЪГЛАСНО ДЕФИНИЦИЯТА ПО ЧЛ. 28 НА 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 27 
АПРИЛ 2016 ГОДИНА(РЕГЛАМЕНТА), ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ 

ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 17. (1) Настоящият раздел има за цел да регулира личните права и задължения на 

страните, във връзка с данни и информация, определена като поверителна, които са станали 
известни по време на извършване на дейностите, описани в настоящия Договор.

(2) За целите на Договора тези данни и информация ще се считат за поверителни и 
Страните се задължават да не предоставят на трети страни и лица, личните данни, предмет 
на Договора, или лични данни и информация, станали им известни при изпълнение на 
договора.

(3) Поверителния характер на горепосочените данни и информация ще трябва да бъде 
изрично деклариран, с подписите на представителите на страните.



Чл. 18. Страните се ангажират да приемат всички мерки за сигурност, които са 
необходими за защита на данните и информацията от поверителен характер и да се 
гарантира, че тяхната поверителност по никакъв начин не е нарушена.

Чл. 19. Страните, подписвайки настоящия Договор декларират, че ще използват само 
обработващи лични данни, както и че са предприели достатъчни подходящи технически и 
организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с 
изискванията на Регламента и по този начин осигуряват защита на правата на субектите на 
данни.

Чл. 20. Страните въвеждат подходящи технически и организационни мерки, за да се 
гарантират, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за 
всяка конкретна цел на обработването. Това задължение се отнася до обема на събраните 
лични данни, степента на обработването, периода на съхраняването им и тяхната достъпност.

Чл. 21. Третирането на всички лични данни трябва да отговаря на съответното 
национално законодателство на участниците, по-специално във връзка със Закона за защита 
на личните данни и на Регламента.

Чл. 22. Страните обработващи лични данни имат въведени вътрешни правила относно 
обработката и сигурността на личните данни и гарантират, че обработените лични данни са 
достъпни само за надлежно упълномощени служители.

Чл. 23. Личните данни, които са станали известни по силата на настоящия Договор 
или по време на изпълнението му, са предмет на обработване от страните за постигане на 
целите и предмета на договора, се обработват за срок не по-дълъг от 12 месеца, считано от 
датата на подписване на договора.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 24. (1) Настоящият Договор може да бъде изменян с писмено допълнително 

споразумение както е предвидените в Раздел IX. Възможности за изменение на договора, 
така и при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

(2) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите, посочени в ЗОП.

Чл. 25. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението 
на този Договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато 
са изпратени по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща или предадени чрез 
куриер срещу подпис на приемащата страна.

(2) За датата на съобщението се смята:
1. датата на предаването - при предаване на ръка на съобщението;
2. датата на приемането - при изпращане по факс;
3. датата на постъпването в електронната поща -  при изпращане по имейл.
(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на 

договора и предаване на документи, се смятат:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, ул. „Бяло море” № 8, отдел „Болнична аптека”, тел 

02 9432429, факс 02 9432117, e-mail: apteka@isul.eu.
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София, бул. „Г. М. Димитров" № 1, тел. 02 9603780, факс 02 

9624127, e-mail: d.zaloznava.hg@comleague.com
Чл. 26. В случай на преобразуване, вливане или сливане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, юридическите лица, техни правоприемници, са обвързани със 
задълженията по този договор при спазване изискванията на ЗОП.

Чл. 27. Всички спорове по този Договор ще се уреждат чрез преговори между 
Страните, а при непостигане на съгласие -  ще се отнасят за решаване от компетентния съд в 
Република България.

Чл. 28. За всички неуредени в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство.

Чл. 29. Неразделна част от настоящия Договор са:
1. Приложение № 1 - „Спецификация към договора”;

mailto:apteka@isul.eu
mailto:d.zaloznava.hg@comleague.com


2. Приложение № 2 -  “Предложение за изпълнение на поръчката”;
3. Приложение № 3 -  “Ценово предложение”.
Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра -  един за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:/.. ,
проф. д-р Бойко Г>
Изпълнителе



Приложение № 1 - „Спецификация към договора'’

об.
поз.
№

код по 
АТС Генерично наименование

количес
TB O ,

броя

Единица
мярка

брой
онаковк

и

Търговско наименование, 
Лекарствена форма, Количество на 
активното лекарствено вещество и 

предлагана опаковка

Единичн 
а цена 

на
опаковка 

c ДДС

Обща 
цена без 

ДДС

Обща 
цена с
ДДС

1.
Лекарствени продукти от Приложение № 
2 на Позитивен лекарствен списък

22 C03DA01 SPIRONOLACTONE 50mg 8 000
film coat, 

tabl. 266
Spironolacton Tchaikapharma film- 

coated tablet 50 mg x 30
5,76 1276,80 1532,16

40 С02СА04 DOXAZOSIN 2mg 150 tabl. 5 Doxazosin - Tchaikapharma tablet 2 
mg x 30 3,17 13,21 15,85

101 N01BB02 LIDOCAINE lOmg/ml-lOml 3 000
sol. for 

inj. 30 Lidocaine-Tchaikopharma solution 
for injection 10 mg/ml - 10 ml x 100 85,00 2125,00 2550,00

150 J01CR02
AMOXICILLINE + CLAVULANIC ACID 
875mg/125mg

1 000
film coat, 

tabl. 71
Climox film-costed tablet 875 mg/ 

125 mg x 14
20,89 1235,99 1483,19

164 J01DE01 CEFEPIME lg 3 000
powd. for 

sol. for 
inj.

3000 Bacteripime powder for solution for 
injection /  infusion 1 g x 1

3,57 8925,00 10710,00

167 J01XA01 VANCOMYCIN lOOOmg 5 000
powd. for 

sol. for 
inj.

500 Vancocin CP powder for solution for 
infusion 1 g x 10 47,50 19791,67 23750,00

183 J01MA12 LEVOFLOXACIN 500mg 150
film coat, 

tabl. 15 Levor film-coated tablet 500 mg x 10 12,40/? g S f e g o i
> / Г з \

486,00

281 М01АЕ17 DEXKETOPROFEN 50mg/2ml 5 000
sol. for 

inj. 50
Dexketoprofen Tchaikapharma 

solution for injection 50 mg /  2 ml x 
100

f  -Y

88№ i  jTV5 /

/ А .  A  
Ш ш

т .
j ? j
4407,20

ч г •  >;>'



П РЕДЛОЖ ЕН И Е ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ МА ПОРЪЧКАТА Приложение Ns 1

об . поз. 
№  /

к„е.№
АТС INN

Лекарствена
форма

Търговско наименование, 
Лекарствена форма. 

Количество еа активното 
лекарствено вещество и 

предлагана опаковка

Притежател разрешението за 
употреба /
s '/y  /  it

11 2 3 4 5 1/ 5 W Q J f J j  )

L
Лекарствени продукта от Приложеше № 1 на Позитивен 
лекарствен списък A v y

1 А03ВВ01 BUTYLSCOPOLAMINE 20mg/lm! sol. for inj. J
2 A03AD02 DROTAVERINE HYDROCHLORIDE 40mg/2ml sol. for inj.

3 A03FA01 METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE I0mg/2ml sol. for inj.

4 А03ВА01 ATROPINE SULPHATE 1 mg/1ml sol. for inj.
5 А04АА01 ONDANSETRON 8mg film coat. tabl.
6 А04АА01 ONDANSETRON 2mg/4ml sol. for inj.
7 А02ВА03 FAMOTIDINE 20mg powd. inj. + solv.
8 А02ВА02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE 25mg/ml sol. for inj.

9 А02ВС05 ESOMEPRAZOLE 40mg powd.for inj ./inf
Esomeprazole -Tchaikapharma 

powder for solution for 
injection/infusion 40 mg x 10

Чайкафарма Висококачествените 
Лекарства АД

10 А02ВС01 OMEPRAZOLE 40mg
powd. for sol. for 

inf.
11 А02ВС01 OMEPRAZOLE 20mg caps, hard

12 A06AD65 MACROGOL,COMBINATIOINS 64g powd. for oral sol.

13 А09АА02 MULTIENZYMES 300mg caps, hard

14 А07ЕС02 MESALAZINE 500mg gastro resist, tabl.

15 А16АА02 ADEMETIONINE 500mg gastro resist, tabl.
^  \ ! А* П

16 А 16.АА02 ADEMETIONINE 500mg powd. inj. + solv. //■*. ' ' '  - ' \ \

17 А16АХ01 THIOCTICACID 600m^/50ml sol. for inj. f / ^ ' A  ' Я Щ

18 А05ВА00 L-ORNITHINE-L-ASPARTATE 5000mg/10ml
cone, fer sol. for 

inf.
Х  1 -1 Г£ :! | • L-. ;; YYo , ^  ; 

\ \Ъ  \ Ь **  }  ic l l
19 А05АА02 URSODEOXYCHOLIC ACID 250mg caps. Hard ^ —'/■ ______W У, / /_____

^ 7 •  irv о
X /



20 С01АА05 DIGQXIN 0.25mg tabl.
21 С01АА05 D1GOXIN 0.25mg/ ml-2ml sol. for inj./inf.

22 C03DA01 SPIRONOLACTONE 50mg film coat. tabl.
Spironolacton-Tchaikapharma 

film-coated tablet 50 mg x 30

Чайкафарма Висококачествените 
Лекарства ДД

23 С03СА01 FUROSEMIDE 40mg tabl.

24 С03СА01 FUROSEMIDE lOmg/ml -2ml sol. for inj.
Furoser solution for injection 

1 Omg/ml - 2ml x 10

Чайкафарма Висококачествените 
Лекарства АД

25 CQ3AA03 HYDROCHLOROTHIAZIDE 25mg tabi.
HypoDehydra tablet 25mg x 30

Чай кафарма В исококачЬстйенДте
Лекарства АД Д \

, /  р4—/
26 С03СА04 TORASEMIDE 10rng/2m! sol. for inj. '  J
27 C01BD01 AMIODARONE 200mg tabl.
28 C01BD01 AMIODARONE 50mg/m!-3ml sol. for inf.
29 CQ7AB02 METOPROLOL 50mg tabl.
30 C07AB02 METOPROLOL 1 ms/ml-5m! sol. for inj.
31 C07AG02 CARVEDILOL 6.25mg tabl.
32 C07AB07 BISOPROLOL HEMIFUMARATE 5mg film coat. tabl.
33 C07AB07 BISOPROLOL HEMIFUMARATE lOmg film coat. tabl.
34 C07AB12 NEBIVOLOL 5mg tabl.
35 C07AA05 PROPRANOLOL 40mg tabl.
36 C10AA05 ATORVASTATIN 20mg film coat. tabl.
37 C10AA01 SIMVASTATIN 20mg film coat. tabl.

38 C10AA07 ROSUVASTATIN lOmg film coat. tabl.
Rossta film-coated tablet 10 mg x 

30

Чайкафарма Висококачествените 
Лекарства АД

39 C10AA07 ROSUVASTATIN 20rng film coat. tabl.
Rossta film-coated tablet 20 mg x 

30

Чайкафарма Висококачествените 
Лекарства АД

40 C02CA04 DOXAZOSIN 2mg tabl.
Doxazosin - Tchaikapharma tablet 

2mg x 30

Чайкафарма Висококачествените 
Лекарства: АД

41 C02AC05 MOXONIDINE 0.4mg film coat. tabl. - --а ........ ,
42 C02AC01 CLONIDINE O.lSrng tabl. : /  / У /

1  43 C02AC01 CLONIDINE 0.15mg sol. for inj. j: ; 1 - ) 3  ;
\ i

A л У * 4 / /



77 B01AC04 CLOPIDOGREL 75mg film coat. tabl.
Plaqubx Film-coated tablet 75 mg x 

30

Чайкафарма Висококачествените 
Лекарства АД

78 B01AC24 TICAGRELOR 60mg film coat. tabl.
79 B01AC24 TICAGRELOR 90mg film coat. tabl.

80 B01AD02 ALTEPLASE 50mg
powd. and solv. 

for sol. 1
81 H01BA04 TERLIPRESS1N 0.1mg/ml-2ml sol. for inj. /’

82 B02BA01 PHYTOMENADIONE lOmg sol. for inj. ,—у 7 /  ' ] / '
83 B03AC02 SACCHARATED IRON OXID 20mg/ml sol. for inj. Т 7 ^
84 B03AC06 IRON (III)- (AS ISOMALTOSIDE) 100mg/ml-5ml sol. for inj ./inf. У ' / /  /
85 B03AC01 FERRIC CARBOXYMALTOSE 50mg/ml-10ml sol. for inj./inf.
86 R03DA05 AMINOPHYLI,INE 24 mg/ml-lOml sol. for inj. J __ ____

87 R03AC02 SALBUTAMOL O.lmg/dose- 200 doses press, inh. susp.
Buto-Asma Pressurised inhalation, 
suspension 0,1 mg/dose - 200 doses

x 1

Чайкафарма Висококачествените 
Лекарства АД

88 R03AK07 BUDESONIDE/FORMOTEROL 4.5mcg/160mcg-120 doses inh. powder

89 R06AC03 CHLOROPYRAMINE 10mg/ml-2mi sol. for inj.
90 R06AD02 PROMETHAZINE 25mg/ml-2ml sol. for inj.
91 R05CB02 BROMHEXINE 2mg/ml-2ml sol. for inj.

92 R03BB04 TIOTROPIUM BROMIDE 18mcg
inh. Powder hard 

capsule
93 N01AX03 KETAMINE 50mg/ml-10rnl sol. for inj.
94 N01AX10 PROPOFOL 10 mg/ml-20ml emul. for inj/inf.
95 N01AX10 PROPOFOL MCT/LCT 50:50 10mg/ml-50ml emul. for inj/inf.
96 N01AX10 PROPOFOL MCT/LCT 50:50 10mg/ml-20ml emul. for inj/inf.
97 N01 AX 10 PROPOFOL 10mg/m!-50ml emul. for inj/inf.
98 N01AB06 ISOFLURANE 250ml inhal. vap.
99 N01AB08 SEVOFLURANE 250ml inhal. vap.
100 N01BB01 BUPIVACAINE SPINAL 5mg/ml-4ml sol. for inj.

101 N01BB02 LIDOCAENE lOmg/ml-lOml sol. for inj.
Lidocaine-Tchaikapharma Solution 

for injection 10 mg/ml-10 ml x 100

Чайкафарма Висококачествените 
Лекарства г.Т\

102 N01BB02 LIDOCAINE 20mg/ml-10ml sol. for inj.
Lidocaine-Tchaikapharma Solution 

for injection 20 mg/ml-10 m ix 100

Чайкафарма Висококачествените
\ . Лекарства АД / /  >
■■ /А -  / '

Оч zCTA----- - а  , \
/"Ns



138 N02AA01 MORPHINE 20mg/ml-l mi sol. for inj.
139 N02AA05 OXYCODONE 1 Omg hard caps.
140 N02AA05 OXYCODONE 20mg hard caps.
141 N02AA05 OXYCODONE 20mg prol. rel. tabl.
142 N02 A AOS OXYCODONE 40mg pro!, rel. tabl.
143 N02AE01 BUPRENORPHINE 35mcg/h trans. patch

'

144 N02AE01 BUPRENORPHINE 52.5mcg/h trans. patch
145 N02 AEO1 BUPRENORPHINE 70mcg/h trans. patch -------------------7 7 ? —
146 V03AB15 NALOXONE HYDROCHLORIDE 0.4mg/ml-lml sol. for inj.

147 V03AC01 DEFEROXAMINE 500mg powd. for sol. for 
inj.

--------------------------------СГ |1 / /
, / k i  J  

Y Vv y
148 N07AA02 PYRIDOSTIGMINE 60mg tabl. - j

149 J01CR02 AMOXICILLIN'E + CLAVULANIC ACID 1000mg/200mg powd. for sol. for 
inj.

150 J01CR02 AMOXICILLINE + CLAVULANIC ACID 875mg/125mg film coat. tabl.
Climox film-coated tablet 875

mg/125 mg x 14

Чайкафарма Висококачествените
Лекарства АД

151 J01CR05 PIPERACILLIN+ TAZOBACTAM 4g/'0.5g powd. for sol. for 
inf.

152 J01DD62 CEFOPERAZON + SULBACTAM lg /lg powd. for sol. for
inf.

153 .10IDH51 IMIPENEM +CILASTATIN 500mg/500mg -20ml powd. for sol. for 
inj.

154 J01DH02 MFROPENEM lOOOmg powd. for sol. for 
inj.

Meropenem-Tchaikapharma 

powder for solution for 

injection/infusion Igx  10

Чайкафарма Висококачествените 
Лекарства АД

155 J01DB04 CEFAZOLIN lOOOmg powd. for sol. for 
inj.

156 J01DB04 CEFAZOLIN 2000mg powd. for sol. for 
inj.

157 J01DC02 CEFUROXIME 500mg film coat. tabl.
Lifurox film-coated tablet 500 mg x 

10

ЧайкафаршЗЗйсококачествените
<7 /  ЛекарсТаа:АД

158 J01DC02 CEFUROXIME 1500mg powd. for sol. for 
inj.

Lifurox powder for solution for 

injection/infusion 1. 5gx 10

s'- ! U , .• ; -
Чавдафарма-ВисЬкокачествените 

V\: ” Лекарства:АД
ч-.\ .•">. ,v v V ч



159
i

160

J01DD04 CEFTRIAXONE lg
powd. for sol. for 

inj.

Cettriaxon - i chaikapharma 

powder for solution for injection lg  

x 10

Чайкафарма Висококачествените 
Лекарства АД

J01DD04 CEFTRIAXONE 2g
powd. for sol. for 

inj. /

161 J01DD02 CEFTAZIDIME lOOOmg powd. for sol. for 
inj.

Kefadim powder for solution for 

injection 1 g x 1

Чайкафарма Висококачествените 
Лекарства АД '' ", /' \

---------- —-—t--------jL

162 J01DD01 CEFOTAXIME lg
powd. for sol. for 

inj.

Cefotaxime-Tchaikapharma powder 

for solution for injection 1 g x 1

Чайкафарма Високойчес^веНите 
Лекарства АД; J

163 J01DD12 CEFOPERAZON 2g
powd. for sol. for 

inj.

164 J01DE01 CEFEPIME lg
powd. for sol. for 

inj.

Bacteripime powder for solution for 

injection/'infusion 1 g x 1

Чайкафарма Висококачествените 
Лекарства АД

165 J01XA02 TEICOPLANIN 400mg powd. end solv. 
for sol.

166 J01XA01 VANCOMYCIN 500mg
powd. for sol. for 

inj.

167 J01XA01 VANCOMYCIN lOOOmg powd. for sol. for 
inj.

Vancocin CP powder for solution 

for infusion lg  x 10

Чайкафарма Висококачествените 
Лекарства АД

168 J01GB06 AMIKACIN 2.5 mg/ ml-IOOml sol. for inf.
169 J01GB06 AMIKACIN 5 mg/ ml-IOOml sol. for inf.
170 J01GB06 AMIKACIN 500mg/2ml sol. for inj ./inf.
171 J01GB06 AMIKACIN 250mg/2ml sol. for inj./inf.
172 J01GB06 AlVlIKACIN 10 mg/ml-100ml sol. for inf.
173 J01GB03 GENTAMICIN 40mg/ml-2ml sol. for inj.

174 !01FA09 CLARITHROMYCIN 500mg
powd. for sol. for 

mf.
Г- . " ; 

’ лч' _Г w  '

175 J01FA10 AZITHROMYCIN 500mg
powd. for sol. for 

inf.

/  / >ч\  Ру■ Х\
#  / П /  /  к/ мГ1 : 1

176 J01FF01 CLINDAMYCIN 150mg/ml-4m! sol. for inj. ! V “ Г /-?  / -  j

177 J01FF01 CLINDAMYCIN 300mg —caps, hard / o ' / /  ;

4 \
A .



178 J01FF02 jLINCOMYCIN 300mg/ml-2ml sol. for in;. !

179 J01MA02 CIPROFLOXACrN lOmg/ml-lOml eonc. for sol. for 
inf.

180 301MA02 CIPROFLOXACIN |200mg/100ml sol. for inf.
181 J01MA02 CIPROFLOXACIN 500mg film coat. tabl.

182 JO 1 MAI 2 LEVOFLOXACIN 5mg/ml-100ml sol. for inf.
Levor solution for infusion 5mg/mi • 

100 ml x 5

Чайкафарма Висококачествените 
Лекарства АД

 ̂ / i

183
_ _

JO IMA 12 LEVOFLOXACIN 500mg film coat. tabl.
Levor film-coated tablet 500 mg x 

10

Чайкафарма ВисококачбетФед^тф 
Лекарства АД J  ’ /

184 J01XXQ8 LINEZOLID 2mg/ml-300ml sol. for inf.
Linezolid Tchaikapharma Solution 

for infusion 2 mg/ml~300 ml x 10

Чайкафарма Висококачествените | 
Лекарства АД

185 JQ1AA12 TIGECYCLINE 50mg/5ml powd. for sol. for 
inf.

|

186 J01XB01 COLISTIMETHATE SODIUM 1 MIU powd. for sol. for 
inf.

187 J04AB02 RIFAMPICIN 300mg hard caps.
188 J04AC01 ISONIAZ1D lOOmg tabl.
189 J04AK02 ETHAMBUTOL 250mg tabl.
190 J04AK01 PYRAZINAMIDE SOOmg tabl.
191 J01XD01 METRONIDAZOLE 500mg/l 00ml-100ml sol. for inf.

192 J01EE01 SULFAMETHOXAZOLE / TRIMETHOPRIM 
80mg/ml+16mg/ml

cone, for sol. for 
inf.

193 S01CA01 TOBRAMYCIN, DEXAMETHASONE 5ml eye drops
194 S01CA01 TOBRAMYCIN, DEXAMETHASONE 3.5g eye ointment \
195 J02AC01 FLUCONAZOLE 2mg/ml- 100m! sol. for inf.

196 J02AC03 VORICONAZOLE 200mg powd. for sol. for 
inf.

Vorifungai powder for solution for 

infusion 200 mg x 1

Чайкафарма Висококачествените 
Лекарства АД

197 D08AG02 POVIDONE-IODINE 10% 90g ointment .А  • ; . . |
198 D08AG02 POVIDONE-IODINE 10% 250g ointment л  “ м  - ■■ V ' ' |
199 D08AG02 POVIDONE-IODINE 10% 1000ml cutaneous sol. / / 'А /  .

200 D08AG02 POVIDONE-IODTNE 7.5g/I00g (IODINE10%) 1000ml cutaneous sol.
-_______________

! М
------ 1__________________ Li._____

v‘- / /



269 V07AB00 WATER FOR INJECTION 10ml amp.
270 В05ВА01 AMINOAC1DS-HEPA 10% 500ml sol. for inf.
271 В05ВА10 COMBmATONS,AMINOACIDS 50g/l 500ml sol. for inf.
272 В05ВА10 COMBINATIONS,AMINOACIDS 100g/l 500ml sol. for inf.
273 В05ВА02 FAT EMULSIONS 0.2g/ml 500ml emulsion for inf.

274 В05ВА10
COMBINATIONS - AMINO ACIDS,GLUCOSE-1440ml 
peripheral infusion

emulsion for inf.

275 В05ВА10
COMBINATIONS - AMINOACIDS,GLUCOSE- 1540ml 
central infusion

emulsion for inf.
____________  /  / __

276 В05ВА10
COMBINATIONS - AMINOACIDS,GLUCOSE,LIPID 
EMULSION-2,OOOml peripheral infusion

emulsion for inf.
/ у  У п Ш '

Jr f j----------——

277 В05ВА10
COMBINATIONS - AMINOACIDS,GLUCOSE,LIPID 
EMULSION-2000ml central infusion

emulsion for inf.

' /  \ /
/  K

278 В05ВА10
COMBINATIONS - AMINOACIDS,GLUCOSE,LIPID 
EMULSION-1000ml peripheral infusion

emulsion for inf.

279 М01АВ05 DICLOFENAC 75mg/3ml sol. for inj.

280 М01АН04 PARECOXIB 40mg
powd. end solv. 

for sol.

281 М01АЕ17 DEXKETOPROFEN 50mg/2ml sol. for inj.
Dexketoprofen-T chaikapharma 

solution for injection 50mg/2m! x 
100

Чайкафарма Висококачествените 
Лекарства АД

282 L04AA06 MYCOPHENOLIC ACID 250mg hard caps.
283 L04AD01 CICLOSPORIN 25mg soft caps.
284 L04AD01 CICLOSPORIN 50mg soft caps.
285 L04AD01 CICLOSPORIN 100mg/'ml-50ml oral sol.
286 А12АА03 CALCIUM GLUCONATE 8.94mg/ml- 10ml sol. for inj.
287 A ll GAO 1 ASCORBIC ACID 100mg/ml-5ml sol. for inj.
288 В03ВА01 CYANOCOBALAMIN 0.5mg/ml-lml sol. for inj.
289 В03ВА01 CYANOCOBALAMIN 1 mg/mi-1 ml sol. for inj.
290 V08AB09 IODIXANOL 320mg/ml-100ml sol. for inj. / /  , \ - /У
291 V08AB02 IOHEXOL 350mg/mi -50ml sol. for inj. У М  У '  "
292 V08AB05 lOPROMIDE 370mg/ml- 50ml sol. for inj./inf. // ^ /  ■ у / \  \! f < Гъ  ■ - \ Г-- ’ •
293 V08AB05 IOPROMIDE 370mg/ml- 100ml sol. for inj ./inf. Л  1 Т р Л - г -
294*-*!?---XIX- V08CA01 GADOPENTELIC ACID 469mg/lml-20ml sol. for inj.

-:Y



8 IODINE PETROL 1/1000 X 600ml sol. ]
оУ NORSULFAZGL cutaneous powder X 10 g kg
10 SOLUTION IOD1 SPIRITUOSA 5% X 1000 ml sol.
11 HYDROGEN PEROXIDE 30% X 1000 mi sol.
12 SPIRITUS AETHYLICUS 95% X 1000 ml cutaneous sol.
Гз SP1RITUS AETHYLICUS 70% X 1000 ml cutaneous sol. i

2 HYDROGEN PEROXIDE 6% X 1000 ml sol. t P
A  r  „ ;

/ / / у
Дата 17.01.2019 г. 
Подпис..................... .

(Диана Залозиа^ДПтлноадощник на Изпълнителния директор на 
'Търговска.^га^.Маийрн^тен Аптечен Център" АД

Ч  n v  У / .У’ , 1  J  ' У /



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Приложение № 4

об.
003.
Жо/

н.е.№
ATGsz fS —C7L INN

“ 1

количес
TBO,
бром

Единица
FvUSSjpIKIcil

Търговско наименование, 
Лекарствена форма, 

Количество ш  активното 
лекарствено вещество и 

предлагана опаковка

Оферирана дена 
за DDB

1

Единична цена на | 
опаковка, с ДДС |

11 2 3 4 5 6 7 8

fjk « Лекарствени продукта от Приложение Jfe 2 на 
Позитивен лекарствен списък

1 А03ВВ01 BUTYLSCOPOLAMINE 20mg/lml 10 000 sol. for inj.
l
| 2 A03AD02 DROTAVERINE HYDROCHLORIDE 40mg/2ml 10 000 sol. for inj.

3 A03FA01 METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE 10mg/2ml 10 000 sol. for inj.

4 А03ВА01 ATROPINE SULPHATE Img/lml 5 000 sol. for inj.
5 А04АА01 ONDANSETRON 8mg 200 film coat. tabi.
6 А04АА01 ONDANSETRON 2mg/4ml 15 000 sol. for inj.

7 А02ВА03 FAMOTIDINE 20mg 20 000 powd. inj. + solv.

8 А02ВА02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE 25mg/ml 500 sol. for inj.

9 А02ВС05 ESOMEPRAZOLE 40mg 10 000 powd.for inj./inf

Esomeprazole - 

Tchaikapharma powder for 

solution for injection/infusion 

40 mg x 10 4,98750 66,50

10 А02ВС01 OMEPRAZOLE 40mg 20 000
powd. for sol. for 

inf.
11 А02ВС01 OMEPRAZOLE 20mg 200 caps, hard

12 A06AD65 MACROGOL,COMBINATIOINS 64g 300
powd. for oral 

so!. /У > ____
13 А09АА02 MULTIENZYMES 300mg 50 caps, hai'd ( i  %' /"  / А \  > м

14 А07ЕС02 MESALAZINE 500mg 100
gastro resist, 

tabl. i
( ° с Ш '   ̂ а ' 
\ М  Si-A9 ; ^  ;

15 А16АА02 ADEMETIONINE 500mg 50 gastro resist, 
tabl. L__ ___ .. & ь , •' .- у



1 6 А16АА02 ADEMETIQNINE 500mg 5 000 powd. inj. + solv. ‘ {

17 А16АХ01 THIOCTIC ACID 600mg/ 50ml 4 000 sol. for inj.

18 А05ВА00 L-ORNITH1NE-L-ASPARTATE 5000mg/l 0ml 2 000 cone, for sol. for 
inf.

19 А05АА02 URSODEOXYCHOLIC ACID 250mg 500 caps. Hard
20 С01АА05 DIGOXIN 0.25mg 1 000 — tabl-
21 C01AA0S DIGOXIN 0,25mg,/ ml-2mi 2 000 sol. for inj./inf.

22 C03DA01 SPIRONOLACTONE 50mg , . . 8 000 film coat. tabl.

Spironolacton- 

Tchaikapharma film-coated 

tablet 50 mg x 30 0,28800 5,76
23 C03CA01 FUROSEMIDE 40mg 15 tabl.

24 C03CA01 FUROSEMIDE lOmg/ml -2m! 25 000 sol, for inj.
Furoser solution for injection 

1 Omg/ml - 2ml x 10 0,70000 3,50

25 СОЗААОЗ HYDROCHLOROTHIAZIDE 25mg 400 tabl. HypoDehydra tablet 25mg x 
30 0,13733 4,12

26 C03CA04 TORASEMIDE 10mg/2ml 3 000 sol. for inj.
27 C01BD01 AMIODARONE 200mg 2 000 tabl.
28 C01BD01 AMIODARONE 50mg/ml-3ml 4 002 sol. for inf.
29 C07AB02 METOPROLOL 50mg 3 000 tabl.
30 C07AB02 METOPROLOL lmg/ml-5ml 900 sol. for inj.
31 C07AG02 CARVEDILOL 6.25mg 2 040 tabl. j

32 C07AB07 BISOPROLOL HEMIFUMARATE 5mg 2010 film coat. tabl.
33 C07AB07 BISOPROLOL HEMIFUMARATE lOmg 2010 film coat. tab!.
34 C07AB12 NEBIVOLOL 5mg 1 500 tabl. \
35 C07AA05 PROPRANOLOL 40mg s/l O o tabl. \j
36 C10AA05 ATORVAS LATIN 20mg 3 000 film coat. tabl. i
37 C10AA01 SIMVASTATIN 20mg 1 500 film coat. tabl. !1

38 C10AA07 ROSUVASTATIN lOmg oo
 

!

_____ film coat. tabl.
Rossta film-coated tablet 10

mg x 30 0,10400
1

3,12 i

39 C10AA07 ROSUVASTATIN 20mg 1 500 film coat. tabl.
Rossta film-coated tablet 20 

mg x30 0,10250 - - А 6Д5 !

40 C02CA04 DOXAZOSIN 2mg 150 tabl.
Doxazosin - Tchaikapharma 

tablet 2mg x 30 0,21133
4 i'A :>s 1 ~  !

". /  3,17
41 C02AC05 MOXONIDINE 0.4mg 600 film coat. tabl. ' '' ^  J j^ / /



77
B01AC04 CLOP1DOGREL 75mg

1 ........
1 500 1 film coat. tab!.

PlaquEx Film-coated tablet 
75 mg x 30 0,16800 5,04

73 i B01AC24 TICAGRELOR 60mg 224 film coat. tabl.
79 ^ B01AC24 TICAGRELOR 90mg 224 film coat. tabl.

80 B01AD02 ALTEPLASE 50mg 50 powd. and solv. 
for sol.

81 HOI BA04 TERLIPRESSIN 0.1mg/ml-2ml 2 000 sol. for inj.
82 B02BA01 PHYTOMENADIONE lGmg 6 000 sol. for inj.
83 B03AC02 SACCHARATED IRON OXID 20mg/ml 3 000 sol. for inj.

84 B03AC06 IRON (III)- (AS ISOMALTOSIDE) 100mg/ml-5ml 5 sol. for inj ./inf.

85 B03AC01 FERRIC CARBOXYMALTOSF, 50mg /ml-10ml 5 sol. for inj ./inf.
86 R03DA05 AMINOPHYLLINE 24 mg/ml-IOmi 1 500 sol. for inj.

87 R03AC02 SALBUTAMOL O.lmg/dose- 200 doses 50 press, inh. susp.
Buto-Asma Pressurised 

inhalation, suspension 0,1 
mg/dose - 200 doses x 1 0,13920 3,48

88 R03AK07
BUDESONIDE/FORMGTEROL 4.5mcg/160mcg-120 
doses

10 inh. powder

89 R06AC03 CHLOROPYRAM1NE 10mg/ml-2m! 4 000 sol. for inj.
90 R06AD02 PROMETHAZINE 25mg/m!-2ml 3 000 sol. for inj.
91 R05CB02 BROMHEXINE 2mg/ml-2ml 2 000 sol. for inj.

92 R03BB04 TIOTROPIUM BROMIDE 18mcg 90
inh. Powder hard 

capsule
93 N01AX03 KETAMINE 50mg/ml-i0ml 300 sol. for inj.

94 N01 AX 10 PROPOFOL 10 mg/ml-20ml 10 000 emui. for inj/inf.

95 N01 AX 10 PROPOFOL MCT/LCT 50:50 10mg/ml-50ml 1 000 emul. for inj/inf.

| 96 N01AX10 PROPOFOL MCT/LCT 50:50 10mg/ml-20ml 10 000 emul. for inj/inf.

97 N01 AX 10 PROPOFOL 10mg/ml-50ml 1 000 j emu!, for inj/inf. -

98 N01A806 ISOFLURANE 250ml 700 inhal. vap. / 7 . s’W'AQHa
99 N01AB08 SEVOFLURANE 250ml 400 inhal. vap. J /   ̂\

; A  4
100 N01BB01 BUPIVACAINE SPINAL 5mg/ml-4ml 1 000 sol. for inj. ; / .>■' /" i // ■ > / / /  \  \ \

101 N01BB02 LIDOCAINE lOmg/ml-lOml 3 000 sol. for inj.
Li docaine-Tchaikapharma 
Solution for injection 10 

mg/mi-iO ml x 100

i ; ф
\ \ &  v

25,50000 . •

! A

85,00



V

136 N02AX02 TRA1V1AD0L 50mg/ml-2mi 13 000 1 sol. for inj.
137 N02AX02 TRAMADOL 50mg 4 000 hard caps.
138 N02AA01 MORPHINE 20mg/ml-i ml 2 500 sol. for inj.
139 N02 A A 05 OXYCODONE lOmg 500 hard caps.
140 N02AA05 OXYCODONE 20mg 500 hard caps.
141 N02AAQ5 OXYCODONE 20mg 3 000 prol. rel. tabl.
142 N02AA05 OXYCODONE 40mg 1 500 prol. rel. tabl.
143 N02 AEO1 BUPRENORPHINE 35mcg/h 100 trans. patch
144 N02AE01 BUPRENORPH1NE 52.5mcg/h 100 trans. patch
145 N02 AEO 1 BUPRENORPHINE 70mcg/h 100 trans. patch
146 V03AB15 NALOXONE HYDROCHLORIDE 0.4mg/m!-lml 30 sol. for inj.

147 V03AC01 DEFEROXAMINE 500mg ^ 30 powd. for sol. for 
inj.

148 N07 A A 02 PYRIDOSTIGMINE 60mg ~ 100 tabl.

149 J01CR02 A.MOX.ICILLINE + CLAVULANKDACID
1000mg/200mg 4 000 powd. for sol. 

for inj.

150 J01CR02 AMOXICILLINE + CLAVULANIC ACID 
875mg/125mg 1 000 film coat. tabl. Climox film-coated tablet 875 

mg/125 mg x 14 1,70531 20,89

151 J01CR05 PIPERACILLIN+ TAZOBACTAM 4g/'0.5g 3 000 powd. for sol. for 
inf.

152 J01DD62 CEFOPERAZON + SULBACTAM 1 g/1 g 4 000 powd. for sol. for 
inf.

153 J01DH51 IMIPENEM +CILASTATIN 500mg/500mg -20ml 3 000 powd. for sol. 
for inj.

]1j

154 J01DH02 MEROPENEM lOOOmg 4 000 powd. for sol. 
for inj.

Meropenem-T chaikapharma 

powder for solution for 

injection/infusion ig x  10 19,60000

i
1

98,00 |

155 J01DB04 CEFAZOLIN lOOOmg 2 000 powd. for sol. 
for inj.

156 J01DB04 CEFAZOLIN 2000mg 2 000 powd. for sol. 
for inj.

H

157 J01DC02 CEFUROXIME 500mg 500 film coat. tabl. Lifurox film-coated tablet 500
mg x 10 M1,0120C/  v

h ...--- A • ' I
’10,12

158 J01DC02 CEFUROXIME 1 SOOrng 2 000 powd. for sol. 
for inj.

Lifurox powder for solution 
for injection/infusion 1.5gx  

10

III (U S A
3,2400бЖ

• Г hAs ■ ; 1 m |!
f s  / Ф . С  i 

/ . , ;ч1б,20 j



159 JC1DD04 CEFTRIAXONE Ig 60 000 powd. for sol 
for inj.

Ceftriaxon - Tchaikapharma 

powder for solution for 

injection lg  x 10 2,58000 12,90

160 J01DD04 CEFTRIAXONE 2g 40 000
powd. for sol. 

for inj.

161 J01DD02 CEFTAZIDIME lOOOmg 3 000
powd. for sol. 

for inj.

Kefadim powder for solution 

for injection 1 g x 1 16,76000 4,19

162 J01DD01 CEFOTAXIME i g 3 000 powd. for sol. 
for inj.

Cefotaxime-T chaikapharma 

powder for solution for 

injection 1 g x 1 5,56000 1,39

163 J01DD12
---------- ^
CEFOPERAZON 2g 1 000 powd. for sol. 

for inj.

164 J01DE01 CEFEPIME lg 3 000
powd. for sol. 

for inj.

Bacteripime powder for 
solution for injection/infusion 

1 g x  1 7,14000 3,57

165 J01XA02 TEICOPLANIN 400mg 300 powd. end solv. 
for sol.

166 J01XA01 VANCOMYCIN 500mg 5 000 powd. for sol. 
for inj.

167 J01XA01 VANCOMYCIN lOOOmg 5 000 powd. for sol. 
for inj.

Vancocin CP powder for 

solution for infusion lg  x 10 9,50000 47,50
168 J01GB06 AMIKACIN 2.5 mg/ ml-100ml 2 000 sol. for inf.
169 J01GB06 AMIKACIN 5mg/ml-100ml 4 000 sol. for inf.
170 J01GB06 AMIKACIN 500mg/2ml 1 000 sol. for inj./inf.
171 J01GB06 AMIKACIN 250mg/'2ml 2 000 sol. for inj ./inf.
172 J01GB06 AMIKACIN 10 mg/ml-lOOml 4 000 sol. for inf.
173 J01GB03 GENTAMICIN 40mg/ml-2ml 5 000 sol. for inj.

174 J01FA09 CLARITHROMYCIN 500mg 1 000 powd. for sol. 
for inf.

175 J01FA10 AZITHROMYCIN 500mg 400 powd. for sol. 
for inf.

/ Щ
• 4.'

176 JOiFFOl CLINDAMYCIN I50mg/ml-4ml 3 000 sol. for inj. 1 “  [
CA v w . .

■/ ; A •______
177 J0IFF01 CLINDAMYCrN 300mg 400 caps, hard W e  u -- / A:________
178 J01FF02 LINCOMYCIN 300mg/ml-2ml 600 sol. for inj. _________ _______________

W 'b  \  
----------------- ^  ____ _

СУ
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180
181

182

183

184

185

186

187
188
189
190
191

192

193
194
195

196

197
198
199

200

201

202

J0IMAO2

J01MA02
JO IMA 02

JO IMA 12

CIPROFLOXACIN lOmg/ml-lOml

CIPROFLOXACIN 200mg/ 100ml
CIPROFLOXACIN 500mg

LEVOFLOXACIN 5mg/ml- 100ml

JO IMA 12

J01XX08

J01AA12

J01XB0I

LEVOFLOXACIN 500mg

LINEZOLID 2mg/ml-3QOnfl

TIGECYCLINE 50mg/5m!

J04AB02
J04AC01

~J04Ak02~
J04AK0I

JOLISTIMETHATE SODIUM 1 MIU

8 000

5 000
2 000

5 000 

150

500

jconc. for sol. fcr[  
inf.

sol, for inf, 
film coat, tabl.

sol. for inf.

film coat. tabl.

sol. for inf.

400

RIFAMPiCIN 300mg
iSONIAZID IQOmg
ETHAMBUTOL 250mg

jPYRAZINAMIDE 500mg
J01XD01 METRONIDAZOLE 500mg/100mi- 100ml

J01EE01

SO ICAO I
SO ICAO I
J02AC01

J02.AC03

D08AG02
D08AC-02
D08AG02

D08AG02

SULFAMETHOXAZOLE / TRIMETHOPRIM 
80mg/m]+l 6mg/ml
TOBRAMYCIN . DEXAMETHASONE 5ml
TOBRAMYCIN , DEXAMETHASONE 3.5g
FI UCONAZOLE 2mg/ml- 100ml

VORICONAZOLE 200mg

POVIDONE-IODINE 10% 90g

J05AB06

A10AB01

POVIDONE-IODINE 10% 250g
POVIDONE-IODINE 10% 1000ml_____
POVIDONE-IODINE 7.5g/100g (IODINEI0%) 
1000ml ___________ _________ _

GANCICLOVIR 500mg

INSULIN HUMAN 100IU/m!-3ml

2 000
1 500 
I 000

20 000

4 000

~5oo~
800
000

200

powd. for sol. 
for inf. __ 

powd. for sol. for 
inf.

hard caps.
tabl.
tabl.
tabl.

sol. for inf.
cone, for sol. for 

inf.
eye drops

eye ointment
sol. for inf.

powd. for sol. 
for inf.

ointment
200 ointment

1 000 

4 000

cutaneous sol.

cutaneous sol.

powd. for sol. 
for inf.

Levor solution for infusion 
5mg/mi - 100 ml x 5 

Levor film-coated tablet 500 
_  mg x 10 

Linezolid Tchaikapharma 
Solution for infusion 2 mg/m 

300 ml x 10

Vorifungal powder for 
solution for infusion 200 mg 

x 1

4

206,80000 103.40

_L

......



273 В05ВА02 F A T  EMULSIONS 0.2g/ml 500ml 40 1 emulsion for inf.

274 В05ВА10
COMBINATIONS - AMINOACIDS,GLUCOSE- 1440ml 
peripheral infusion

80 emulsion for inf.

275 В05ВА10
COMBINATIONS - AMINOACIDS,GLUCOSE-1540ml 
central infusion

40 emulsion for inf.

276 В05ВА10
COMBINATIONS - AMINOACIDS,GLUCOSE,LIPID 
EMULSIQN-2000m! peripheral Infusion

300 emulsion for inf.

277 В05ВА10
COMBINATIONS - AMINOACIDS,GLUCOSE,LIPID 
EMULSION-2000ml central infusion

100 emulsion for inf.

278 В05ВА10
COMBINATIONS - AMINOACIDS,GLUCOSE,LIPID 
EMULSION-1000ml peripheral infusion

50 emulsion for inf.

279 М01АВ05 DICLOFENAC 75mg/3ml _  ^ 1 000 sol. for inj.

280 М01АН04
T ~ J

PARECOXIB 40mg ~  „ Г - * -
<a™gLf. _ —r

3 000
powd. end solv. 

for sol.

281 М01АЕ17 DEXKETOPROFEN 50mg/2ml 5 000 sol. for inj.

Dexketoprofen- 

Tchaikapharma solution for 

injection 50mg/2ml x 100 1,32000 88,00
282 L04AA06 MYCOPHENOLIC ACID 250mg 1 200 hard caps.
283 L04AD01 CICLOSPORIN 25mg 1 000 soft caps.
284 L04AD01 C1CLOSPORIN 50mg 1 000 soft caps.
285 L04AD01 CICLOSPORIN 100mg/'ml-50ml 20 oral sol.
286 А12АА03 CALCIUM GLUCONATE 8.94mg/ml-10ml 7 000 sol. for inj.
287 A11GA01 ASCORBIC ACID 100mg/ml-5ml 500 sol. for inj.
288 B03BA01 CYANOCOBALAMIN 0.5mg/ml-lml 100 sol. for inj.
289 B03BA01 CYANOCOBALAMIN lmg/ml-lml 200 sol. for inj.
290 V08AB09 lODIXANOL 320mg/ml-100ml 300 sol. for inj.
291 V08AB02 IOHEXOL 350mg/ml -50ml 300 sol. for inj. /’ /  y-N-̂ ’фп-j! 2 x \
292 V08AB05 IOPROMIDE 370mg/ml- 50ml 300 sol. for inj ./inf.

/  / 4'
/ / *  A — У У / Л

293 V08AB05 IOPROMIDE 370mg/ml- 100ml 300 sol. for inj ./inf. p y  /
; m A \ \/  V Ц. i...:......

294 V08CA01 GADOPENTELIC ACID 469mg/lml-20ml 20 sol. for inj. 5  f Y Щ ; И  5  :i
295 V08AB04 IOPAMIDOL 370mg/ml-100ml 400 sol. for inj. ________ \\ '-Y \ '  /  /  jrt: 7/

296 V08AB10 IOMEPROL 400mg//ml-50ml 1 800 sol. for inj. V(X>- / /
297 V08AB10 IOMEPROL 400mg/ml- 100ml 900 sol. for inj. чу , rN А - ' /


