Регистрационен № 78/01.10.2014г.

ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка
за доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация
Днес, 01.10.2014г., в гр. София се сключи настоящият договор за възлагане на
обществена поръчка между:
“ПЪРВА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София
бул.”Патриарх Евтимий” № 37, ЕИК 00689015, представлявана от доц. Цветомир Димитров –
Изпълнителен директор, наричана по-долу за краткост КУПУВАЧ , от една страна,
и
ЕКОС-МЕДИКА ООД, ЕИК 831029075, със седалище и адрес на управление гр. София, ПК
1618, р-н Витоша, квартал Павлово; ул. „Голям Братан” 8, представлявано от Елка Алексиева
Илиева-Петрова наричана по-долу за краткост ПРОДАВАЧ
на основание чл.183 и следващите от ЗЗД, чл.318 и следващите от ТЗ във връзка чл.41 от
Закона за обществените поръчки в съответствие със Решение № 27/29.08.2014 г. на
Изпълнителния директор за определяне на изпълнител на обществена поръчка се сключи
настоящият договор за доставка при следните условия :
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.Предмет на настоящия договор са периодични доставки на препарати за дезинфекция и
материали за стелилизация наричани в договора СТОКИ съобразно потребностите на
КУПУВАЧА, по видове, прогнозни количества, единични цени
и стойност съгласно
спецификация – Приложение № 1 към настоящия договор.
2.Конкретните доставки в рамките на предмета на настоящия договор се извършват въз основа
на писмени заявки на КУПУВАЧА, в зависимост от неговите потребности и в съответствие с
офертата на ПРОДАВАЧА .
3.Офертата на ПРОДАВАЧА е неразделна част от настоящия договор, като условията й се
считат по право условия на настоящия договор, доколкото друго не е уговорено.
ІІ. ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ
1.Общата стойност на договора за периода на действието му възлиза на 14 063.80
(четиринадесет хиляди и шестдесет и три и 80 ст.) лева без ДДС въз основа на оферираните
единичните цени и количествата в рамките на възложените с настоящия договор номенклатури
и съгласно Спецификация – Приложение № 1, неразделна част от договора.
2. Единичните цените на стоките, предмет на настоящия договор изцяло съответстват на
класираната оферта на ПРОДАВАЧА и включват всички разходи до мястото на изпълнение.
3.ПРОДАВАЧЪТ гарантира изпълнението на настоящия договор по цени съобразно посочените
в офертата му, валидни за целия договорен срок .
4.Плащанията на доставените стоки се извършват чрез банков превод по сметка на
ПРОДАВАЧА в 60 /шестдесет/ дневен срок след предаването на стоките и представяне на
фактура, подписана и одобрена от КУПУВАЧА и предавателно–приемателен протокол по
сметка на ПРОДАВАЧА
ІІІ. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
1.Доставките на стоките, предмет на настоящия договор се извършват от ПРОДАВАЧА въз
основа на писмена заявка на КУПУВАЧА в срок от 60 /шестдесет/ минути от получаването й.
В писмената заявка на КУПУВАЧА се съдържат индивидуализиращите признаци на стоките по
вид, номенклатура, асортимент и количество.
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2. За място на изпълнението се счита аптеката на “І МБАЛ СОФИЯ” ЕАД – ет.3, служебен вход.
3.За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са приети от материално-отговорното
лице на КУПУВАЧА с приемно-предавателен протокол.
4. Доставката на стоките се удостоверява с подписана от получателя фактура и с приемателнопредавателен протокол .
5. Собствеността върху стоките и рискът от случайното погиване или повреждане на стоките
преминава върху КУПУВАЧА в момента на фактическото им приемане на мястото на
изпълнението съгласно предавателно-приемателния протокол.
6.Качеството на доставените стоки трябва да отговаря на техническите стандарти на
производителя и изискванията на БДС и декларираното в офертата на ПРОДАВАЧА.
7. Остатъчният срок на годност на доставените стоки не може да бъде по-малък от 70 % от
обявения от производителя върху опаковката към датата на доставката.
8. КУПУВАЧЪТ си запазва правото въз основа на писмените си заявки да извършва
едностранно промени на прогнозните количества на отделните номенклатури в рамките на
договорената стойност.
ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА
1.ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави стоките в договорения срок със собствен транспорт,
в съответствие с нормативно установените изискванията и да ги предаде, придружени с
необходимите сертификати за качество.
2. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предаде стоките от съответната номенклатура, произход,
количество и качество на мястото на доставяне и на материално-отговорното лице.
3. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да представи необходимите документи за извършване на
плащането най-късно в деня на доставяне на стоките.
4. Да представи гаранция за изпълнение на настоящия договор в размер на 3 % /три процента/
от общата стойност на договора или 421.91 /четиристотин двадесет и един лева и 91 ст./ и със
срок на валидност до приключване на изпълнението на настоящия договор.
5. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да отстрани за своя сметка и в договорените срокове всички
несъответствия и/или отклонения на доставените стоки, констатирани и предявени по реда на
настоящия договор.
6. ПРОДАВАЧЪТ гарантира на КУПУВАЧА обезпечаването на регулярните му потребности
от договорените стоки .
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА
1. КУПУВАЧЪТ се задължава да предаде на ПРОДАВАЧА писмена заявка (или да я изпрати по
факс, посочен от ПРОДАВАЧА) за доставка на стоките, съдържаща всички данни необходими
за изпълнение на предмета на настоящия договор.
2. КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме доставените стоки, съответстващи по вид, количество
и качество на договорените и заявени от негова страна пред ПРОДАВАЧА.
3. КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати цената на доставените стоки при условията на
настоящия договор и офертата. В случай на възникнали затруднения в плащанията по
обективни причини КУПУВАЧЪТ следва незабавно да уведоми за това ПРОДАВАЧА.
4.КУПУВАЧЪТ може да откаже плащането на фактура, която не е оформена съгласно
изискванията на закона за счетоводството или не съответства на доставените стоки, както и
когато доставката не е придружена с необходимите сертификати за качество на стоките.
VІ. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ
1. ПРОДАВАЧЪТ гарантира годността на доставените стоки съобразно изискванията на
действащото законодателство за търговия с дезинфектанти, материали за стерилизация и
настоящия договор.
2. КУПУВАЧЪТ чрез материално-отговорното лице може да откаже получаване на стоките или
част от същите при установени липси, нарушена цялост на опаковките, липса на придружаващи
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сертификати за качество, несъответствия с предадената писмена заявка, по-малък остатъчен
срок на годност от договорения и други явни несъответствия.
3. КУПУВАЧЪТ може да предявява рекламации пред ПРОДАВАЧА за:
- явни недостатъци – в тридневен срок от получаване на стоките, а за малки количества веднага
при получаването .
- за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените стоки, въз основа на
протокол, издаден от оторизиран държавен орган.
4.КУПУВАЧЪТ уведомява писмено включително по факса ПРОДАВАЧА за наличието на
дефекти в доставените стоки веднага след констатирането им. В рекламацията се посочва
задължително писмената заявка, датата на доставката респ.протокола, вида на рекламираните
стоки, основанието за рекламацията и конкретното искане за отстраняване на дефектите.
5. При рекламация за явни несъответствия и/или отклонения ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в 3дневен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да замени/достави
договорените стоки.
6. При рекламации за скрити недостатъци ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в едноседмичен срок от
получаването на рекламацията за своя сметка и риск да замени стоките без необходимото
качество с договорените или да върне получената цена на рекламираните стоки, както и
заплати на КУПУВАЧА договорената неустойка.
VІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор включително забавено или
неточно изпълнение, ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на на 5%
върху стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в
които те надхвърлят договорената неустойка.
2. Когато при наличие на рекламация ПРОДАВАЧЪТ не изпълни задълженията си по
предходния раздел от настоящия договор или не ги изпълни в срок, същият дължи на
КУПУВАЧА неустойка в размер на 5% от цената на стоките, за които са направени
рекламациите.
3. При неизпълнение на задълженията на ПРОДАВАЧЪТ за доставка на заявените стоки,
продължило повече от три дни след договорения срок за изпълнение, КУПУВАЧЪТ има право
да извърши доставка на заявените стоки от друг договорен партньор без да уведомява
допълнително ПРОДАВАЧА. При неизпълнение на задълженията на ПРОДАВАЧЪТ за
доставка на заявените стоки повече от три пъти за една и съща номенклатура, КУПУВАЧЪТ
има право да развали едностранно и без предизвестие този договор, както и да получи
неустойка в размер на 5% върху остатъчната стойност на договора.
4. При неизпълнение на задълженията си за плащане на доставените стоки в уговорените
срокове КУПУВАЧЪТ дължи неустойка в размер на законната лихва върху стойността на
забавеното плащане.
5. КУПУВАЧЪТ удържа договорените неустойки от представената от ПРОДАВАЧА гаранция
за добро изпълнение.
VІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
1.Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок на
действие 12 месеца от подписването му.
2. Страните могат да изменят договора само в случаите по чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.
3. Договорът обвързва страните и след срока по предходната точка до приключване на нова
процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на писмено уведомление от страна на
купувача.
4. Договор се прекратява в следните случаи:
1. По искане на КУПУВАЧА при неизпълнение, на което и да е задължение на ПРОДАВАЧА
посочени в настоящия договор.
2. По взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма.
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3. С изтичане на уговорения срок;
4. Предсрочно, в случаите, предвидени в ЗОП.
5.Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще бъдат в писмена
форма за действителност, която ще се смята за спазена и при отправянето им по факс.
Адресите и координатите на страните са както следва :
5.1.За КУПУВАЧА
Адрес за кореспонденция гр.София п.код 1142 бул. “П. Евтимий” № 37
5.2.За ПРОДАВАЧА
Адрес за кореспонденция: гр. София, ПК 1618, р-н Витоша, квартал Павлово; ул. „Голям
Братан” 8
6. Ако някоя от страните промени посочените по-горе адреси и координати , без да уведоми
другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки или други такива.
7. Страните сочат следните лица за свои представители за осъществяване на контакти и
изпълнение на задълженията си по настоящия договор :
7.1.ЗА КУПУВАЧА
Мая Вълчева – у-л болнична аптека - тел. 8059335
7.2.ЗА ПРОДАВАЧА
.............................................................................................................................. тел.
8. 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 факс .
ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1.Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията произтичащи от този
договор.
2.Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата
страна станала й известна при или по повод изпълнението на договора.
3.1.Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или във връзка с
него или с неговото нарушаване, включително споровете и разногласията относно
действителността, тълкуването, изпълнението или неизпълнението или прекратяването му, ще
се уреждат от страните по споразумение.
3.2. При непостигане на споразумение страните отнасят спора за разглеждане и решаване от
компетентния Софийски съд.
4.Нищожността на никоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за противоречаща на
приложимия закон, няма да направи невалидна никоя друга негова клауза или договора като
цяло.
5. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи:
•
Гаранция за изпълнение на договора
•
Документите по чл. 47 ал.10 от ЗОП
Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – един за КУПУВАЧА и един за
ПРОДАВАЧА.

КУПУВАЧ: подписал
Изпълнителен директор:
/доц Цв. Димитров/

ПРОДАВАЧ: подписал
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