Д О Г О В О Р
Днес/v?. 7 Z . 4 . г. ,в гр.Кюстендил, между
МБАЛ”Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ”АД, ГР.КЮСТЕНДИЛ, представлявано от
изпълнителният директор АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ВЕЛИЧКОВ, от една страна,
наричан за краткост “възложител”,
и
“Ливеда Мед 2000“ ООД, представлявано от Даниела Динкова Попова
ЕГН 5810196692 в качеството му на Управител, наричано за краткост “изпълнител”,
на основание чл.74 от ЗОП се сключи настоящият договор за следното
ОБШИ УСЛОВИЯ
Целта на този договор е възложителя да осигури възможност на своите пациенти да
закупят изделия, предлагани от изпълнителя, които не се заплащат от НЗОК и са за сметка
на пациента, в случай на необходимост от влагането им при лечението на пациенти на
възложителя, за закупуването на които консумативи съответният пациент е изразил
изрично желание.
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.
1.ПРЕДМЕТ
1.Възложителят възлага, а изпълнителя приема да му доставя до дружеството в
гр.Кюстендил, пл.” 17-ти януари”№1, при индивидуални поръчки медицински изделия за
Хирургично отделение заедно с инструментите за влагането им, /при нужда от такива/
съгласно приложение №1 към договора. Инструментите се предоставят стерилни, съгласно
изискванията на възложителя
2. Доставките ще се извършват след заявка от страна на възложителя и в резултат на
изразено желание на пациент да закупи изделие от предмета на договора. Възложителят
няма задължение за поръчване на минимален обем поръчки по договора, като ако в срока
му на действие нито един пациент не изрази желание за закупуване на изделие,
възложителя може да не поръча нито едно изделие.
П.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.Цените са фиксирани съгласно приложение №1 и не подлежат на корекция за
времето на действие на договора.
4.Плащането на цените по настоящият договор се извършва чрез банков превод в
срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след доставката и приемане на фактура, по сметка
BIC код: PIRBBGSF, IBAN: BG12PIRB80501600171809 при банка Банка Пиреос България
АД,клон Лозенец и след представяне на следните документи:
а/фактура-оригинал;
б/приемо-предавателен протокол за предаване на консуматив и инструменти;
в/писмена заявка;
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 факса;
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 представи на възложителя гаранция за изпълнение на договора в размер на
размер на 2% от стойността му без включен ДДС, възлизащи на 202,80 /двеста и два лв. И
80 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 ГОЛНОСТ
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
по-малък от 75% от обявения от производителя. Възложителят има право да откаже
приемането на стоки със срок на годност по-малък от посочения или да приеме стоките,
като ги заплати с отбив от цената в размер на 10%.
V.ОТГОВОРНОСТ ЧА 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.
Ю.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 до говора,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.
12.В случай на забава в плащането от страна на възложителя, последният дължи на
изпълнителя обезщетение за забавата в размер на законната лихва.
13.Във всички случаи на неизпълнение на една или няколко от клаузите по
настоящия договор от страна на изпълнителя, възложителят има право да задържи
гаранцията за изпълнение.
VI.СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ
14.Договорът се сключва за срок от 1 /една/ година и произвежда действие от датата
на подписването му, като действието му продължава до подписване на нов договор от
страна на възложителя с изпълнител.
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. безвиновно от всяка от страните с 15 дневно писмено предизвестие;

15.4. Възложителят може да прекрати едностранно настоящият договор в случай на
неизпълнение на което и да е от задълженията на изпълнителя за срок, надвишаващ
двукратно срока за изпълнение, като уведоми писмено за това изпълнителя.
15.5. Сключване на нов договор от възложителя въз основа на проведена процедура
по ЗОП;
У.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

Данни за изпълнителя:
ЕИК/ЕГН 130153202
Адрес: : гр .София, 1404
ул. »Луи Айер »№ 79Б
Тел 02/862 54 51,Факс 02/862 54 62

Приложение 1.5

Наименование
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Обща сума:
5

Специално разработен за подсилване на париеталните тъкани при всички видове корекции,
евентрация и пролапс на херния, с възможност за поставяне както чрез лапароскопска, така
и чрез конвенционална операция, /диаметър на 20 платната 0,15 мм; дебелина - 0,6 мм;
плътност -91 д/т2; гъстота на порите -50% и 52%/
1 правоъгълник 7,5x7,5 см

24

105

2 правоъгълник 7,5x15 см

24

115

3 квадрат 15x15

24

132

4 квадрат 30x30

20

186

0
2520
2760
3168
3720
12168

