Д О Г О В О Р
ДнесД^.'.г?2015 г. в гр.Кюстендил, между
МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, представлявано от
изпълнителния директор д-р АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ВЕЛИЧКОВ, от една страна,
наричан за краткост “възложител”,
и
„ДИАМЕД” ООД, представлявано от д-р МАРИО ТРЪПКОВ ТАНЕВ, в
качеството му на Управител, наричано за краткост “изпълнител”,
на основание чл.74 от ЗОП се сключи настоящият договор за следното
1.ПРЕДМЕТ И ОБШИ УСЛОВИЯ.
1.Възложителят възлага а изпълнителя приема да му доставя до гр.Кюстендил,
пл.” 17-ти януари”№1, медицински изделия и консумативи по Приложение № 1.2
Позиция 1,6 и 14 и по цени съгласно приложение №1 към договора, на обща
приблизителна стойност 3411,95 лева без ДДС.
Възложителят не е длъжен да заяви пълният обем от предварително зададените
количества в офертата, като в случай, че не заяви пълния обем от прогнозно посочените
количества не дължи на изпълнителя обезщетение за пропуснати ползи и/или
претърпени загуби.
2.Доставките ще се извършват след заявка от страна на възложителя.
II.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
3. Цените са фиксирани и не подлежат на корекция за времето на действие на
договора, освен в случаите на чл.43, ал.2 от ЗОП.
4.Плащането на цените по настоящият договор се извършва чрез банков превод
в срок до 60 календарни дни по сметка: ВО51ЦЖ Ж 76301006701503 при банка
Уникредит Булбанк АД, съгласно офертата на изпълнителя, след доставката и след
представяне от страна на изпълнителя на следните документи:
а/доставна фактура-оригинал;
б/писмена заявка, подадена от възложителя и получена от изпълнителя;
в/опис на заявените от възложителя, но недоставени от изпълнителя стоки,
подписан и подпечатан от изпълнителя.
4.1.Доставка, която не е окомплектована с някой от гореописаните документи не
подлежи на заплащане до представянето на липсващият документ, като срокът за
плащане започва да тече от представянето на липсващият документ/ти/.
НЕПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.
5.Възложителят е длъжен:
5.1 .да заплати доставените стоки в срока по чл.4.
5.2.да приеме доставените в срок стоки, съответстващи по вид, количество и
качество на договорените и заявени такива.
5.3.да уведоми изпълнителя своевременно за лошо изпълнена доставка.
5.4.след изтичане срока на договора да освободи гаранцията за добро
изпълнение;
6.Изпълнителят е длъжен:
6.1.да достави поръчаните стоки с договореното качество в срок до 12
/дванадесет/ часа от заявката, направена писмено или по телефон/факс;
6.2.да предаде доставените стоки на представители на възложителя;
6.3.да представи на възложителя документите,описани в чл.4,б.а-в;

6.4. да даде на възложителя гаранция за изпълнение на задълженията по
договора в размер на 2 % от стойността му без включен ДДС, възлизащи на 68,24
/шестдесет и осем лв. и 24 ст./.
6.5. да предостави на Възложителя отказно писмо в случай, че няма възможност
да изпълни подадена заявка. Отказното писмо следва да се изпрати по факс/имейл на
Възложителя до един час след получаване на заявката.
IV.КАЧЕСТВО. ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ.
7.Качеството на стоките,предмет на настоящия договор, следва да отговаря на
техническите стандарти на производителя, БДС, стандарта в страната-производител, за
което изпълнителят следва да представя на възложителя сертификат за качество при
всяка отделна доставка, издаден от компетентен орган в страната-производител.
8.Към датата на доставката остатъчния срок на годност на стоките не може да
бъде не по-малко от 75% от обявения от производителя към момента на доставката. В
случай на доставка на лекарствен продукт с по-кратък от договорения срок на годност,
цената се намалява както следва:
- от 74,99% до 60% - 5% върху стойността на доставката;
- от 59,99% до 45% - 10% върху стойността на доставката;
- от 44,99% до 30% - 30% върху стойността на доставката;
- от 29,99% до 20% - 60% върху стойността на доставката;
- под 20% - 90% върху стойността на доставката;
V.ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.
9.Рекламации за явни недостатъци на доставените стоки се правят писмено в 10
дневен срок от получаването им. Когато недостатъкът е скрит, 10 дневния срок започва
да тече от момента на откриване на недостатъка.
10. При констатирани недостатъци, изпълнителят е длъжен да замени
рекламираните стоки като достави нови в същия обем и видове,в срок до 24 часа след
рекламацията.
11.В случай на забавено изпълнение на задълженията по настоящия договор,
изпълнителят дължи на възложителят неустойка в размер на 0,5% дневно върху
стойността на неизпълнената част от договора,за срока на забавата. Тази неустойка
възложителят има право да я прихване от насрещното си задължение към
изпълнителя,а ако то е недостатъчно-от гаранцията за изпълнение на договора.
11.1.Правото да се получи неустойката е независимо и съществуващо наред с
правото на възложителя да развали договора и да задържи гаранцията за изпълнение
заедно с неустойката.
12.В случай на забава в плащането от страна на възложителя,последният дължи
на изпълнителя обезщетение в размер на законната лихва за срока на забавата върху
неизпълненото в срок плащане.
13.Във всички случаи на неизпълнение на една или няколко от клаузите по
настоящия договор от страна на изпълнителя,в това число пълно или частично
неизпълнение,лошо изпълнение, неизпълнение в срок и др., възложителят има право да
задържи гаранцията за изпълнение,да претендира неустойка и/или да развали договора
без предизвестие.
VI.СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ.
14.Договорът се сключва за срок от една година и произвежда действие от
датата на подписването му, като действието му продължава до подписване на нов
договор със същият предмет.
15.Настоящият договор може да бъде прекратен при:
15.1.взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

15.2.при заличаване от търговския регистър на някоя от страните;
15.3.при изтичане на срока;
15.4.Възложителят може да развали едностранно настоящият договор в случай
на частично или пълно неизпълнение на което и да е от задълженията на изпълнителя
без да дължи предизвестие за това с възможност за изпълнение. Развалянето се
осъществява с писмено уведомление,което поражда действие от получаването му от
изпълнителя.
УП.ДРУГИ УСЛОВИЯ.
16.В случай на неуредени по доброволен път спорове между страните, същите
ще се отнасят за разрешаването им пред родовокомпетентния съд със седалище
гр.Кюстендил.
17.Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра с равна сила по един за всяка от страните.

Данни за възложителя:
ЕИК/ЕГН 109080582
Адрес:гр.Кюстендил, 2500
пл.” 17-ти януари” № 1
Тел 078/550261,Факс 078/550231

За възложителя:
/Д-р
Гл. счетоводител:

\\ ^

Величков/

Данни за изпълнителя:
ЕИК/ЕГН 121062052
Адрес: гр. София, 1407
ул. „Христо Ценов” № 4
Тел 02/9621755, Факс 02/9621753

Танев/

Приложение № 1.2
Ориентиро
Единична
Обща
въчно
НАИМЕНОВАНИЕ
Мярка
количество
цена с
стойност с
за 12
ДДС
ДДС
месеца
Антибиотични дискове съвместими с Sensi-disc dispenser
ампицилин
500 бр/кут
2
53.09
106.18
тейкопланин
500 бр/кут
1
81.40
81.4
тетрациклин
500 бр/кут
1
46.06
46.06
ванкомицин
500 бр/кут
46.06
92.12
карбеницилин
500 бр/кут
1
81.40
81.4
клиндамицин
500 бр/кут
1
46.06
46.06
хлорамфеникол
500 бр/кут
1
50.96
50.96
цефепим
500 бр/кут
1
53.09
53.09
бацитрацин
500 бр/кут
1
46.06
46.06
сулфометоксазол Триметоприм
500 бр/кут
46.06
92.12
амикацин
500 бр/кут
1
46.06
46.06
пиперацилин Тазобактам
500 бр/кут
1
53.09
53.09
Цефтазидим
500 бр/кут
1
46.06
46.06
Цефалотин
500 бр/кут
1
53.09
53.09
Пеницилин
500 бр/кут
1
53.05
53.05
Цефотаксим
500 бр/кут
1
46.06
46.06
Имепенем
500 бр/кут
1
46.06
46.06
Новобиоцин
500 бр/кут
1
53.05
53.05
Гентамицин 10
500 бр/кут
1
46.06
46.06
1 група
Цефтриаксон
500 бр/кут
53.09
106.18
Цефуроксим
500 бр/кут
1
53.09
53.09
Цефокситин
500 бр/кут
1
46.06
46.06
Оксацилин
500 бр/кут
1
53.05
53.05
Ципрофлоксацин
500 бр/кут
1
53.09
53.09
Азтреонам
50 бр/кут
1
46.06
46.06
рифампин
500 бр/кут
1
63.56
63.56
еритромицин
500 бр/кут
1
46.06
46.06
оксацилин
500 бр/кут
1
53.05
53.05
нелидикс ацид
500 бр/кут
1
46.06
46.06
линезолид
500 бр/кут
1
63.71
63.71
цефтазидим Клавуланик ацид
50 бр/кут
1
12.37
12.37
ампицилин Сулбактам
500 бр/кут
1
53.09
53.09
амоксицилин
50 бр/кут
1
8.12
8.12
колистин
50 бр/кут
1
8.12
8.12
меропенем
50 бр/кут
1
8.12
8.12
тобрамицин
50 бр/кут
3
8.12
24.36
левофлоксацин
50 бр/кут
1
9.92
9.92
гентамицин 120
50 бр/кут
2
10.48
20.96
ВСИЧКО
1913.06
Полуавтоматизирана система Кристал за
VI
0
идентификация на:
Грам/+/
1 набор от 20 бр.
2
349.10
698.2

XIV

Грам/-/
Микроаерофили
ВСИЧКО
Готови /разляти/ хранителни среди в петрита шоколадов агар с растежни фактори

1 набор от 20 бр.
1 набор от 20 бр.

2
2

1 петри

180

300.64
349.10

601.28
698.2
1997.68

1.02

183.6

