
ОБРАЗЕЦ № 12 

 

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ 

 

  

 Днес……..2015 г. в гр. ………………….., между: 

 

1. МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: гр. София 1000, 

пл. “Света Неделя” № 5, ЕИК 000695317 и ДДС идeнт. № BG000695317, представлявано 

от д-р Петър Москов – министър на здравеопзването и Мария Беломорова – директор на 

дирекция „БС”,  наричано по-долу за краткост “Възложител” от една страна и  

 

  2. „.................................................................”, със седалище и адрес на управление: 

...................................................................................................., ЕИК 

...................................................., ДДС идeнт.   №.............................., представлявано   от   

........................................   ЕГН   ................................, представител на 

.....................................................................................; 

  3. „...................................................................”, със седалище и адрес на управление: 

...................................................................................................., ЕИК 

...................................................., ДДС идeнт.   №.............................., представлявано   от   

........................................   ЕГН   ................................, представител на 

....................................................................................; 

  4. „................................................................”, със седалище и адрес на управление: 

...................................................................................................., ЕИК 

...................................................., ДДС идент.   №.............................., представлявано   от   

........................................   ЕГН   ................................, представител на ................................., 

наричани по-долу за краткост „Потенциални изпълнители”, 

 

на основание Решение № …………………… г. на министъра на здравеопазването 

за избор на потенциални изпълнители по проведена открита процедура за сключване на 

рамково споразумение, се сключи настоящото споразумение за следното: 

 

І. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

Чл. 1. Целта на настоящото споразумение се изразява в установяване на 

процедурата, по която ще бъдат сключвани договорите за обществени поръчки за доставка 

на биопродукти с Международно непатентно наименование ………………………., за 

обезпечаване на Имунизационния календар на страната за съответните години през срока 

на действия на споразумението. 

Чл. 2. Предмет на настоящото споразумение е сключване на договори за доставка 

на биопродукти с Международно непатентно наименование ………………………. за 

период до 48 месеца. 

 Чл. 3. Договорите за конкретни доставки на биопродукти, за обезпечаване на 

Имунизационния календар на страната ще бъдат сключвани след отправяне на покана до 

всички страни по рамковото споразумение, при условията на чл. 93б, ал.3 от ЗОП, в 

съответствие със заложените изисквания в рамковото споразумение, с изключение на 

първоначалния договор, който се сключва при условията на чл. 93в от ЗОП за 

количествата, посочени в Глава II „Техническа спецификация“ на Документацията на 

обществената поръчка, на цените предложени от изпълнителя в ценовото предложение за 

срок до 31.12.2015 година. 



 

II. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРЕНТНА ПРОЦЕДУРА 

 

 Чл. 4. За сключването на всеки последващ конкретен договор за възлагане на 

обществена поръчка, Възложителят открива конкурентна процедура, като отправя покана 

до всички страни по рамковото споразумение, при условията на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП. 

 Чл. 5. (1) В писмената покана за представяне на оферти възложителят посочва 

количеството, срока за представянето на офертите, който е 10 (десет) дни, считано от 

датата на получаване на поканата, както и всички други изисквания по сключването на 

конкретния договор.  

(2) С поканата възложителят изисква от потенциалните изпълнители да представят 

оферти и конкретно ценово предложение в съответствие с изискванията, посочени в 

поканата. 

(3) За разглеждане и класиране на представените оферти възложителя назначава 

комисия. За резултатите от работата си, комисията съставя протокол за класиране на 

офертите и определяне на изпълнител на съответния договор. Работата на комисията 

приключва в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на назначаването й..  

(4) За изпълнител се определя участника изпълнил изискванията на възложителя, 

посочени в офертата и предложил най-ниска цена. 

 

ІII. СРОК НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

 Чл. 6. Срокът на настоящото рамково споразумение е до 48 месеца, считано от 

датата на подписване. 

         

IV. ЦЕНА  

 

Чл. 7. (1) Цената на първоначалния договор, сключен при условията на чл. 93в от 

ЗОП е цената посочена в офертата на участника, предложил най-ниска цена. 

 (2) Цената по всички последващи договори, сключени на основание чл.93б, ал. 3 

от ЗОП въз основа на настоящото рамково споразумение, се формира на база получените 

оферти в конкурентната процедура.  

(3) При откриване на последваща конкурентна процедура въз основа на 

сключеното рамково споразумение потенциалният изпълнител по рамковото 

споразумение не може да предлага по-висока цена от заявената в първоначалната оферта.  

 

V . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 8. Възложителят има право да провежда процедури и да възлага обществени 

поръчки със сходен или идентичен предмет извън настоящото споразумение по време на 

действието му.  

 Чл. 9. (1) Потенциалните изпълнители се задължават да представят оферти при 

условията на настоящото споразумение при поискване от възложителя. 

(2) Потенциалните изпълнители се задължават да сключат и изпълняват 

конкретните договори, базирани на настоящото рамково споразумение.  

 

VI. ГАРАНЦИИ 

 

Чл. 10 Потенциалният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 

3% от цената на всеки конкретен договор без ДДС, сключен въз основа на настоящото 



споразумение. Гаранцията се представя в една от формите, съгласно чл. 60 от Закона за 

обществените поръчки: 

- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска 

или чуждестранна банка. Банковата гаранция, издадени от чуждестранни банки, следва да 

са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.  

- парична сума, преведена по банкова сметка на Министерство на 

здравеопазването  IBAN сметка BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC BNBG BGSD БНБ – 

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ. 

 

VIІ. НЕУСТОЙКИ 

 

Чл. 11. При виновно неизпълнение на задълженията си по рамковото споразумение 

неизправната страна дължи неустойка в размер на 5 000 лева. 
 Чл. 12. При необоснован отказ на изпълнителя да сключи конкретен договор въз 

основа на настоящото споразумение, същият дължи неустойка в размер на 10 000 лева. 
 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

 

Чл. 13. Рамковото споразумение се прекратява: 

1. С изтичане на срока, за който е сключено; 

2. По взаимно съгласие на страните; 

Чл. 14. Възложителят има право да прекрати едностранно настоящото 

споразумение с 30-дневно писмено предизвестие. 

ІХ. СЪОБЩЕНИЯ 

  

Чл. 15. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на 

споразумението са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от 

законните или упълномощените представители на Потенциалните изпълнители или 

Възложителя. 

      Чл. 16. За дата на съобщението се смята: 

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по 

пощата; 

- датата на приемането – при изпращане по телефакс, телекс или e-mail. 

      Чл. 17. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящото 

споразумение се смятат: 

  

ЗА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ                        ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

ИЗПЪЛНИТЕЛИ: 

1. “......................”     Министерство на здравеопазването 

гр. ....……..     гр. София 1000  

ул............... № ..     пл. “Света Неделя” № 5 

тел........     тел........  

факс...........     факс........... 

е-mail…………..    е-mail………….. 

2. “......................”      

гр. ....……..       

ул............... № ..      

тел........       



факс...........      

е-mail………… 

3. “......................”      

гр. ....……..       

ул............... № ..      

тел........       

факс...........      

е-mail………… 

Чл. 18. При промяна на посочения по чл.17 адрес съответната страна е длъжна да 

уведоми другата в тридневен срок от промяната. 

  

 

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 19. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на неговото подписване. 

Чл. 20. За неуредените в споразумението въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство на Република България. 

 Чл. 21. Споровете по изпълнението на споразумението се решават чрез преговори. 

При непостигане на съгласие спорът се решава по съдебен ред. 

 Чл. 22. Най-късно към датата на сключване на настоящото споразумение 

Потенциалните изпълнители представят всички изискуеми документи от съответните 

компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 – 4 

от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗОП, 

освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда 

включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или 

предоставянето им безплатно на възложителя. 

Неразделна част от настоящото споразумение е Документацията на проведената 

открита процедура за сключване на рамково споразумение, в т.ч. и офертите на 

Потенциалните изпълнители.  

Настоящото споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра – два за 

възложителя и един за изпълнителя.  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ: 

 

____________________     1. _______________________ 

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ     2. _______________________  

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  3.________________________ 

                                                             

             

____________________                 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „БС” 

 

 

 

ДИРЕКТОР  НА  ДИРЕКЦИЯ „БС” 

 

 
 

 



 


