Регистрационен № 71/01.10.2014г.

ДОГОВОР

Днес, 01.10.2014 г. , в гр.София между:
„ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –
СОФИЯ ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, община “Средец”, бул.
“Патриарх Евтимий” № 37, ЕИК 000689015 представлявана от доц. д-р Цветомир
Иванов Димитров, Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
„КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД, ЕИК 121005852, със
седалище и адрес на управление гр. София П.К. 1000, р-н Средец, ул. „Достоевски” №
4 , представлявано от Екатерина Христова Йондева, управител, наричан по-долу за
краткост ПРОДАВАЧ
Във връзка със Решение № 28/01.09.2014 г. на Изпълнителния директор за класиране
на участниците в открита процедура с предмет „Доставка на скъпоструващи
медицински изделия” и в изпълнение на чл. 41, ал.1 от ЗОП
СЕ ПОДПИСА НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва:
доставка на скъпоструващи медицински изделия, подробно описани по вид,
производител, количество, разфасовка и цена в спецификация - Приложение
№1,
неразделна
част
от
настоящия договор,
наричани
накратко
СКЪПОСТРУВАЩИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ.
(2) Посочените в спецификациите количества са прогнозни и не обвързват
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги закупи в пълен обем. Видът и количеството на конкретните
доставки се определят едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в зависимост от
потребностите му, с писмена заявка (включително и по факс).
(3) Срокът за доставка на заявените количества е до 2 (два) часа след
получаване на заявката. При спешни случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя заявените
количества до 1 (един) час след заявка по телефон или факс.
ІІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 2 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
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1. да получи медицинските изделия при условия, уговорени в настоящия
договор;
2. свободно да определя количеството на доставките, съобразно конкретните си
нужди.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
1. да представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявки за необходимата доставка за
определения срок, съобразена с уточнената спецификация за годината и предмета на
договора;
2. да възложи на свой служител получаването на заявените количества по реда
на чл.4 от договора;
3. да заплаща получената стока при условията на настоящия договор;
4. да предявява рекламации в момента на предаване - приемане за видими
недостатъци - изтекли срокове на годност, количество, липси и др.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.3 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи стойността на медицинските
изделия в размер, по начин и в сроковете, определени в настоящия договор
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
1. да изпълнява получената заявка в срока по чл.1, ал.3, със собствен транспорт и
за своя сметка.
2. да опакова медицинските изделия по начин, годен за тяхното транспортиране
до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без рискове за увреждането й.
3. да осигурява разтоварването на стоката, непосредствено до аптеката на
болницата, находяща се на етаж трети в болничното заведение;
4. да предава с доставката необходимата информация и придружаващи
медицинските изделия документи.
5. да спазва номенклатурата и цените в спецификацията - Приложение № 1 към
договора, и информира незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при настъпване на изменения по
причини, независещи и от Изпълнителя.
6. при одобрена рекламация на доставените скъпоструващи медицински
изделия, да възстановява съответните количествата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
предварително уговорен между двете страни срок.
7. Да предава медицинските изделия в състояние, годни за употреба и с
остатъчен срок на годност не по-малко от 75 % (седемдесет и пет върху сто) от срока
на годност, указан върху опаковката на производителя за всяка позиция от заявката.
IV. ДОСТАВКА НА СТОКАТА
Чл.4 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава заявените количества скъпоструващи
медицински изделия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в аптеката на болницата, находяща се в гр.
София, бул. “Патриарх Евтимий” № 37, ет. 3, служебен вход.
(2) За приемането и предаването на медицинските изделия се съставя двустранен
протокол, който отразява действително доставеното количество и евентуалните
възражения за липси или други видими недостатъци.
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Чл.5. Собствеността върху стоките се прехвърля върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
момента на фактическото предаване с протокола.

V. СРОК , ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА
Чл. 6 (1) Настоящият договор се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца,
считано от датата на сключване.
(2) Страните могат да изменят договора само в случаите по чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от
ЗОП.
(3) Действието на настоящия договор се прекратява:
1. с изтичане на уговорения срок;
2. предсрочно, в случаите, предвидени в ЗОП.
3. по взаимно съгласие
4. с едномесечно писмено предизвестие

VІ. ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Чл. 7 (1) Общата стойност на договора възлиза на 295 816.68 /двеста
деветдесет и пет хиляди осемстотин и шестнадесет лева и 68 ст./ без ДДС.
(2) Цената, която Възложителят следва да заплати, включва всички разходи,
направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до предаване на стоките до склада на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е образувана на основата на действащото в момента
законодателство /без ДДС/. Единичната цена на медицинските изделия е посочена в
спецификация - Приложение № 1, неразделна част към договора.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената
на доставеното количество в срок до 60 /шестдесет/ дни след изтичане на
съответния месец въз основа на издадена фактура и в съответствие с подписаните
приемо-предавателни протоколи по чл. 4, ал.2 между упълномощени представители
на страните за реално доставеното количество скъпоструващи медицински изделия.
Във фактурата задължително се посочва номера и датата на договора, по който
е доставката.
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за издадена в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на настоящия договора в размер на 8 874.50
/осем хиляди осемстотин седемдесет и четири лева и 50 ст./. Гаранцията обезпечава
точното и пълно изпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор,
ако не са налице основания по чл. 11, за задържане на гаранцията.
(2) ГАРАНЦИЯТА по предходния член се освобождава в 5 дневен срок от
датата на прекратяване на настоящия договор.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от стойността на гаранцията
изцяло или отчасти за свои вземания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, възникнали на основание
чл.10 и чл. 11 от настоящия договор. Неизпълнение, така както е описано в чл. 11, ал. 2,
се счита за пълно неизпълнение.
VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
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Чл. 9. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по чл.7, ал.4 той
дължи неустойка в размер на законната лихва от неизпълнението или забавата на ден
върху стойността на доставеното количество скъпоструващи медицински изделия.
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на законната лихва от
неизпълнението или забавата от стойността на съответното количество скъпоструващи
медицински изделия, ако не изпълни изцяло или частично задълженията си по чл. 3,
ал.2.
Чл. 11. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в забава на задължението си по чл. 1
ал. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи 50% от гаранцията по чл. 8
(2) При констатиране на повторна забава Възложителят може да задържи 100%
от гаранцията по чл. 8.
(3) В случай, че в срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ допусне две
неизпълнения на други свои задълженията, Въложителят може да задържи 100% от
гаранцията за изпълнение.
(4) Неизпълнения по договора се констатират в протоколите по чл. 4, ал. 2.
(5) Неизправната страна по този договор дължи на изправната обезщетение за
пропуснатите ползи и вреди от неизпълнението или забавата.
VІІІ.ДРУГИ УСЛОВИЯ
ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ КАЧЕСТВО И ПРИЕМАНЕ – ПРЕДАВАНЕ
Чл. 12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира годността на доставяните
скъпоструващи медицински изделия съобразно изискванията на действащото
законодателство.
(2) В случай, че при подписването на приемо-предавателния протокол за
получаване на съответното количество от медицинските изделия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
установи разлика в броя, указан върху опаковката, отправя писмено искане до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да достави липсващото количество в срок, указан в писменото искане.
(3) Рекламации при отклонения в качеството се предявяват от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на срока на годност, указан върху опаковката на
съответните изделия. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ констативния
протокол и отправя писмено искане до него да достави медицинските изделия в срок,
указан в писменото искане.
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма в наличност от посочените за подмяна изделия,
той се задължава да върне стойността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в указан срок от получаване
на искането по чл.12, ал.2 и ал.3.
Чл. 13. (1) Медицинските изделия следва да отговарят на действащите
нормативни изисквания за качество и международните стандарти, със съответната
маркировка за дата на производство, годност и партидни номера и да е с остатъчен
срок на годност към момента на доставката не по-малък от 75 % (седемдесет и пет
на сто) от остатъчния срок на годност, указан върху опаковката.
(2) Медицинските изделия следва да са опаковани по начин, който ги запазва от
всякакви повреди, дължащи се на атмосферните условия и транспорт, като се държи
сметка за времетраенето на транспорта.
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(3) Маркировката трябва да е поставена върху всеки кашон и да съдържа
съкратеното наименование на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, име и адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вида
и брой опаковки от медицинските изделия.
(4) Медицинските изделия, показали отклонения от стандартите и дефекти по
време на приложението им в рамките на годност, се подменят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с
редовни такива, като за целта се изготвя двустранен протокол.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за вреди, произлезли от неправилна или
недостатъчна опаковка или неправилна или недостатъчна маркировка.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за дефекти, възникнали в резултат на
неправилни манипулации и съхранение.
Чл. 14. За всички въпроси, неуредени от настоящия договор се прилагат
разпоредбите на действащото в страната законодателство.
Чл. 15. (1) Възникнали неясноти и противоречия по изпълнението на настоящия
договор се решават с преговори между страните и допълнителни писмени
споразумения към договора.
(2) Неразрешените между страните спорове по изпълнението на
договора, ще се решават по съдебен ред пред компетентния съд по седалището на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Договорът се подписа в два екземпляра по един за всяка от страните.
Приложения:
1. Спецификация Приложение №1

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписал

ИЗПЪЛНИТЕЛ: подписал

Изпълнителен директор
доц. д-р Цветомир Иванов Димитров
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