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ДОГОВОР 

за периодични доставки на втечнен медицински кислород, съгласно БДС 1350:1981,  

с чистота минимум 99,7 обемни процента, за период от една година 

 

Днес 22.04.2016 г. в гр. Варна между: 

МБАЛ “Света Марина” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. 

“Христо Смирненски” №1, тел. (052) 302 875/6 и факс: (052) 302 874, ЕИК 103562052, 

представлявано от Проф. д-р Жанета Георгиева, д.м.- Изпълнителен директор, чрез Марта 

Дракова – Директор ИД, упълномощено лице по Чл. 8 ал. 2 от ЗОП, с Пълномощно номер 

1465 от 17.10.2013 г., наричано по-долу за краткост “КУПУВАЧ” от една страна 

и 

„Месер България” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, пк 1528, 

бул. „Димитър Пешев” № 3А, тел. (02) 807 32 32, факс. (02) 807 32 11, e-mail: office@messer.bg, 

ЕИК 816115948, представлявано от Люсиен Адам, наричано за краткост по-долу “ПРОДАВАЧ” 

се сключи настоящия договор за следното: 

I. Предмет на договора. 

Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава периодично да доставя на КУПУВАЧА втечнен медицински 

кислород, съгласно БДС 1350:1981, с чистота минимум 99,7 обемни процента. 

Чл.2. ПРОДАВАЧЪТ доставя на КУПУВАЧА втечнен медицински кислород със специализиран 

автотранспорт. 

II. Количество. 

Чл.3. Общото количество на течния кислород, предмет на настоящия договор се определя в 

размер до 180 000 (сто и осемдесет хиляди) килограма. 

Чл.4. КУПУВАЧЪТ не е длъжен да закупи цялото количество втечнен медицински кислород, 

посочен в предходния член. 

Чл.5. Периодичността и броя на заявките се определя от КУПУВАЧА. 

III. Цени и обща стойност на доставките по договора. 

Чл.6. Цената на течния кислород 0,264 лв. (нула цяло двеста шестдесет и четири лева) за 

килограм с включени всички дължими елементи- мита, такси, ДДС и други. 

Чл.7. Максималната стойност на настоящия договор, в случай че е закупено цялото 

количество, посочено в чл. 3, е 47 520 лв. (четиридесет и седем хиляди петстотин и двадесет 

лева) с включени всички дължими елементи- мита, такси, ДДС и други. 

IV. Условия, начин и срокове на плащане. 

Чл.8. (1) Плащанията по настоящия договор се осъществяват в български лева, чрез банкови 

преводи от страна на КУПУВАЧА по следната банкова сметка на ПРОДАВАЧА: 

IBAN: BG69 UNCR 7000 1520 3340 51, BIC: UNCRBGSF при „Уникредит Булбанк” АД. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен писмено да уведоми КУПУВАЧА при промяна на банковата 

си сметка, адрес на управление или друга регистрация, в срок до 3 (три) дни от датата на 

промяната. 

Чл.9. Заплащането на втечнения медицински кислород се извършва, съгласно договора 
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след представяне на следните документи: 

1. Оригинална данъчна доставна фактура; 

2. Двустранно подписан приемо-предавателен протокол; 

3. Документ за освобождаване на партида. 

Чл.10. Плащането се извършва в срок до 60 (шестдесет) дни, считано от датата на 

представяне на документите, посочени в Чл. 9. 

V. Доставяне на втечнения кислород. Преминаване на собствеността и риска. 

Чл.11. Доставянето на течния кислород, предмет на настоящия договор се извършва с 

автоцистерни, собственост на ПРОДАВАЧА, в срок до 1 (един) ден от получаването на 

писмена заявка от КУПУВАЧА. 

Чл.12. КУПУВАЧЪТ е длъжен да не допуска количеството втечнен кислород в резервоара да 

намалее под 200 (двеста) килограма и 0,5 (половин) бар свръхналягане. 

Чл.13. Място на доставяне на течния кислород, предмет на този договор е Кислородната 

станция на КУПУВАЧА на адрес гр. Варна, бул. „Христо Смирненски” 1. 

Чл.14. За дата на доставяне се счита датата, на която течния кислород е пристигнал при 

крайният получател, съгласно приемо-предавателния протокол, посочен в чл. 18. 

VI. Задължения на продавача. 

Чл.15. ПРОДАВАЧЪТ се задължава: 

1. Да достави втечнения кислород съгласно получената от КУПУВАЧА писмена заявка 

в уговорения срок и да я предаде, придружена с документ за освобождаване на партида. 

2. Да предаде втечнения кислород в съответния вид, количество и качество на 

мястото за доставяне. 

3. След доставяне на втечнения кислород до крайния получател да представи на 

КУПУВАЧА документите, изброени в Чл. 9 на настоящия договор. 

4. В срок до 24 (двадесет и четири) часа от получаването на писмената заявка, 

ПРОДАВАЧЪТ се задължава да уведоми КУПУВАЧА на факс (052) 302 932 или на e-mail 

officeub@mail.bg, при невъзможност да изпълни точно въпросната заявка, съгласно 

условията, посочени в настоящия договор. 

VII. Задължения на КУПУВАЧА. 

Чл.16. КУПУВАЧЪТ се задължава: 

1. Да приеме втечнения кислород в срок и на място, съответстващ по вид, количество, 

качество и цена, посочени в писмената заявка, отправена до ПРОДАВАЧА. 

2. Да заплати стойността на приетия по реда на предходната точка втечнен кислород 

в уговорените срокове. 

VIII. Приемане и предаване на втечнения кислород. 

Чл.17. Приемането се осъществява в присъствието на упълномощен представител на 

КУПУВАЧА. 

Чл.18. При приемането на втечнения кислород се подписва двустранен приемо-

предавателен протокол, удостоверяващ получаването, в съответния вид, количество и 

качество. 

mailto:officeub@mail.bg


 

Стр. 3 от 5 

IX. Качество, гаранции и срокове на годност. 

Чл.19. Качеството на втечнения медицински кислород, предмет на настоящия договор, 

следва да отговаря на изискванията на БДС 1350:1981, както и да бъде с чистота минимум 

99,7 (деветдесет и девет цяло и седем) обемни процента. 

X. Отговорност за неточно изпълнение. Рекламации. 

Чл.20. КУПУВАЧЪТ може да предявява рекламации пред ПРОДАВАЧА за: 

1. Количеството на втечнения кислород или документацията (явни недостатъци). 

2. Качеството му - скрити недостатъци, констатирани при употреба. 

Чл.21. КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми ПРОДАВАЧА за установените скрити недостатъци в 7 

(седем) дневен срок от констатирането им. 

Чл.22. Явните недостатъци се установяват при приемането на доставката, като се отбелязват 

в приемо- предавателния протокoл. 

Чл.23. В рекламациите се посочва номера на заявката, точното количество на получения 

течен кислород, основанието за рекламация и конкретното искане на КУПУВАЧА. 

Чл.24. В 5 (пет) дневен срок от получаване на рекламацията, ПРОДАВАЧЪТ следва да 

отговори на КУПУВАЧА писмено и конкретно, дали приема рекламацията или я отхвърля. 

Чл.25. При констатирани недостатъци ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в 10 (десет) дневен срок от 

получаване на рекламацията да замени некачествените количества кислород с качествени 

такива за своя сметка и риск. 

XI. Отговорност за скрити недостатъци и съдебно отстранение 

Чл.26. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че е собственик на втечнения кислород и че не му е известно 

към датата на сключване на договора трети лица да имат или да претендират да имат права 

върху него. 

Чл.27. В случай че бъде съдебно отстранен КУПУВАЧЪТ има право да получи от ПРОДАВАЧА 

платената в изпълнение на договора стойност, ведно с неустойка в размер на 20 % (двадесет 

процента) от стойността на договора, посочена в чл. 7. 

XII. Отговорност при забава. Неустойки. 

Чл.28. ПРОДАВАЧЪТ няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този 

договор на трети страни, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 от ЗОП. 

Чл.29. В случай, че ПРОДАВАЧЪТ не извърши доставката на втечнения кислород, посочен в 

заявката, в необходимото количество, качество и в договорените срокове, същият дължи на 

КУПУВАЧА неустойка в размер на 5 (пет) % от стойността на заявката, с включен ДДС. 

XIII. Форсмажорни обстоятелства. 

Чл.30. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, 

ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

Чл.31. Страната изпаднала в забава поради непреодолима сила е длъжна незабавно да 

уведоми писмено насрещната страна за събитието, причинило невъзможността за точно 

изпълнение. 

Чл.32. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в 

забава в момента на настъпването на споменатото в предходната точка събитие, тя не може 
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да се позовава на непреодолима сила. 

Чл.33. Страната засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с 

грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените от насрещната страна 

вреди. 

XIV. Спорове. 

Чл.34. Всички спорове и разногласия по повод настоящия договор ще се уреждат от страните 

по приятелски начин чрез преки преговори. При непостигане на съгласие, спорът ще се 

отнася за решаване пред компетентния български съд. 

 

XV. Съобщения. 

Чл.35. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са 

валидни ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители 

на ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА. 

Чл.36. За дата на съобщението се смята: 

1. датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;  

3. датата на приемането - при изпращане по факс. 

Чл.37. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се 

смятат: 

За ПРОДАВАЧА:      За КУПУВАЧА: 

Гр. София       Гр. Варна 

бул. „Д. Пешев” 3А      бул. „Христо Смирненски” 1 

Банка „Уникредит Булбанк” АД    Банка „ДСК” ЕАД- Варна  

IBAN: BG69 UNCR 7000 1520 3340 51   IBAN: BG41 STSA 9300 0021 8339 55 

BIC: UNCR BGSF      BIC: STSA BGSF 

Чл.38. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в три дневен 

срок от промяната. 

XVI. Други условия. 

Чл.39. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 

законодателство. 

Чл.40. Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно не 

изпълнява свое задължение по него след като е била надлежно поканена да го изпълни и й е 

предоставен обективен и достатъчен срок за изпълнение на съответното задължение. 

Чл.41. Условията на Договора могат да се променят и/или допълват само в случаите, 

регламентирани в ЗОП, по взаимно писмено съгласие на страните. 

XVII. Заключителни разпоредби. 

Чл.42. Договорът се сключва за срок от една година и влиза в сила от 26.04.2016 г. 

Чл.43. Настоящият договор се прекратява в следните случаи: 

1. С изпълнение на предмета му и всички предвидени задължения на страните; 

2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 
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