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ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА
Днес
2015г. в гр.Стара Загора между "УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН
КИРКОВИЧ" АД с адрес: гр.Стара Загора, ул."Столетов"№2, ЕИК № 123535874
представлявано от доц.д-р Йовчо Йовчев, дм - Изпълнителен директор, наричана по-долу за
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и
„ Марвена Диагностика" ООД
със седалище и адрес на управление град София, ул. „Свети Киприян" 44 тел./факс
02/9748944 ЕИК 200600292, Представлявано от Надя Евстатиева Драгоева -управител,
наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ

I.

ПРЕДМЕТ И СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА

1 .Изпълнителят се задължава да осигури доставка на Възложителя на следната стока:
лабораторни реактиви, химикали и консумативи необходими за Клинична лаборатория
по обособени позиции на стойност 9408,00 /девет хиляди четиристотин и осем/ лв. без ДДС,
съгласно приложената спецификация, която е неотменна част от договора.

II.

СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

2. Срок и начин на доставка-след писмена заявка от Възложителя, франко склада на
болницата, в срок до 2 /два/ дни след получена писмена заявка.
3. Срок и начин на плащане - по банков път в лева 60 /шестдесет/ календарни дни след
представяне на фактура и двустранно подписан приемо - предавателен протокол.
4. Собствеността върху стоката, предмет на настоящия договор се прехвърля с
подписване от двете страни на приемателно - предавателен документ.
III.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5. Изпълнителят има право да получи цена в размер на стойността на стоката, предмет
на договора, определена в писмена спецификация -заявка на Възложителя.
6.Изпълнителят се задължава да достави стоката в срок и начин указан в чл.Н.2.
7. Изпълнителят се задължава да достави стоката в добър търговски вид, подходящо
опакована и маркирана със срок на годност не по-кратък от 75% от маркирания върху
продукта и качество, което да отговаря на БДС или европейски стандарти.
8. Изпълнителят се задължава да достави стоката по вид и количество посочен в
писмена заявка на Възложителя.

IV.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

9. Възложителят се задължава да преведе сумата по начин договорен в чл.И, т.З.
банковата сметка на Изпълнителя: Обслужваща банка БНП Париба С.А. - клон София :
IB AN BG83 BNP А94401020058210 BIC код BNPABGSX

в

10. Възложителят има право да получи стоката, предмет на договора.
11. Възложителят има право да рекламира пред доставчика неточното изпълнение:
липси; недостатъци; неспазен остатъчен срок на годност, което да извърши едностранно
писмено в подходящия за преглеждането на доставката срок, като липсващата, увредена
или некачествена стока ще бъде безвъзмездно доставена /подменена / от Изпълнителя.
12. При необходимост Възложителят има право да променя заявените количества по
позиции, но в рамките на стойността на настоящия договор.
У.ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
13. При закъснение на плащането след договорения срок, Възложителят дължи на
Изпълнителя неустойка за всеки просрочен ден върху дължимата сума в размер на
съответната на забавата част от основния лихвен процент за страната, определен от БНБ.
14. При забава от страна на Изпълйителя за своевременно изпълнение на
задълженията си по раздел III или отказ за доставка, същия дължи на Възложителя неустойка
в размер на 1 % от стойността на дължимата сума по отделната доставка, съгласно
издадената фактура, дължима за всеки отделен ден, като в тоии случай Възложителя има
право едностранно да прекрати договора без предизвестие.
15. При забава от страна на Изпълнителя за своевременна доставка на спешни заявки,
както и при системна забава за изпълнение на заявки Възложителят има право да заяви
продуктите за доставка от друга фирма или да прекрати договора по вина на Изпълнителя
без предизвестие.
VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
16. Настоящият договор е за срок 12 месеца, считано от датата на настоящият
договор, като Възложителя не се задължава да закупи всички специфицирани продукти, а
според своите реални потребности.
17. До края на срока на договора цените на доставяните стоки не могат да се
променят, освен в случаите по чл. 43 от ЗОП при изменение на държавно регулирани цени
или намаляване на договорените цени в интерес на Възложителя
18. При неизпълнение на задълженията по т.17 от страна на Изпълнителя,
Възложителят има право да извърши прихващания на задължението на Изпълнителя от
последващите си плащания по доставките.
19. Страните по настоящия договор решават възникнали спорове по приятелски начин
чрез преки преговори и при невъзможност по реда на българското гражданско
законодателство.
20. Изпълнителят представя документ за внесена гаранция за изпълнение на договора
за обществена поръчка в размер на 3% от стойността на сключения договор, 282,24 (двеста
осемдесет и два) лева, съгл. чл. 59, ал. 3 от ЗОП и наличие на документи по чл. 47 ЗОП.
Гаранцията се освобождава след изпълнение и приключване на договора.
21. Гаранциите се представят в една от формите, съгласно чл.31 от Закона за
обществените поръчки:
• оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или
чуждестранна банка. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са
авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.
• парична сума преведена по банковата сметка на "МБАЛ-проф.д-р Ст.Киркович" АД.
22. Гаранцията за изпълнение служи за обезпечение на изпълнението на договора от
страна на Изпълнителя. Същата може да бъде задържана изцяло или частично от
Възложителя при пълно неизпълнение на поетите задължения от страна на Изпълнителя,
както и при некачествено или неточно изпълнение дължащи се на виновно поведение на
Изпълнителя.

23. От страна на

"УНИВЕРСИТЕТСКА МИОГОПРОФИЛИА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО

отговорност по изпълнението на договора е
Щ^.УР.Ъ
ЛА
(Mltf.I.M....!

ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АЛ

лицето:

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните.

Съгласувал:.
/Ад*.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/доц. д-р Йовчо

ИЗПЪЛНИТЕЛ

>
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Обособена позиция №109
Реактиви и консумативи за
кръвногазов анализатор
S i m e n s Rapidpointe

109

109
109

109.1 Пакет реактиви

бр

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 109

4200,00

BG/ISE
РЕАГЕНТЕН
МОДУЛ/ REAG
MODUL 350

2,24

280 проби

627,20

9408,00

бОдни

75%

Siemens
Healthcare
Diagnostics

9408,00

Обща стойност без ДДС:
ДДС:
Обща стойност с ДДС:
Гаранция за изпълнение 3%:

9408,00
1881,60

11289,60
282,24

