Д О Г О В О Р

Днес,

.2016 г.в гр.Кюстендил,между

представлявано
от
изпълнителният директор А Л Е К С А Н Д Ъ Р С Т Е Ф А Н О В Е Л И Ч К О В , от една страна, наричан
за краткост “ възложител” ,
и АЛЕКС 01 ЕООД, представлявано от Станислава Константинова Бумбарова
Е Г Н 6710256510 в качеството й на Управител на АЛЕКС 01 ЕООД, наричано за краткост
“ изпълнител” ,
на основание чл.112 ЗОГ1 се сключи настоящият договор за следното

М БАЛ”Д-р

Никола

Василиев”АД,

гр.1. эстендил,

1.ПРЕДМЕТ И ОБЩ И УСЛОВИЯ.
1. Възложителят възлага а изпълнителя приема да му доставя до болничната аптека в
гр.Кюстендил, пл.” 17-ти януари” №1, доставка на медицински изделия за инвазивна
кардиология за нуждите на М Б А Л ” Д-р Никола Василиев” АД, гр.Кюстендил, по позиции
съгласно приложение №1 към договора на обща приблизителна стойност 482 500
/четиристотин осемдесет и две хил. и петстотин/ лева без ДДС.
2. Доставките ще се извършват след заявка от страна на възложителя. Възложителят
няма задължение за поръчване на минимален брой из елия, ако в срока на действие на
договора не възникне необходимост.

II.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩ АНЕ.
3. Цените са фиксирани и не подлежат на корекция за времето на действие на договора,
освен в случаите, когато максималните цени /стойности/ на медицинските изделия, които
Н ЗО К заплаща на изпълнителите на болнична медицинска помощ /извън заплащането по
клинична пътека/, бъдат намалени в сравнение с цените /стойностите/, които са в сила към
датата на подписване на договора, в който случай договорените цени за доставка
автоматично се намаляват на пределните цени, определени от НЗО К. В този случай страните
по договор договарят по-ниски цени на изделията, като оформят писмено споразумение,
представляващо изменение на финансовите клаузи на настоящия договор. Увеличението на
пределните цени от Н ЗО К не води до увеличение на цените по договора, като същите
запазват договорените си стойности.
4. Плащането на цените по настоящият договор се извършва чрез банков превод в срок
до
60
/шестдесет/
календарни
дни
след
доставката
по
сметка
BU 1BBG SF
BG 7BU 1B98881001975500 при банка С И Б А Н К Е А Д кл н Тунджа и след представяне на
следните документи:
а/ доставна фактура-оригинал;
б/ писмена заявка, подадена от възложителя и пол ена 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/.
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1П.ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ 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 2/два/ 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 1 % от стойността му без включен ДДС, възлизащи на 4 825 /четири хил.
осемстотин двадесет и пет/ лева.

IV.КАЧЕСТВО. ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОД OCT.
7. Качеството на стоките, предмет на настояш - i договор, следва да отговаря на
техническите стандарти на производителя, БДС, стандар
в страната-производител, за което
изпълнителят следва да представя на възложителя серти икат 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 10% от цената.

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 зад пженията по настоящия договор,
изпълнителят дължи на възложителят неустойка в разм( на 0,5% дневно върху стойността
на неизпълнената част от договора, за срока на забават Тази неустойка възложителят има
право да я прихване от насрещното си задължение към и ълнителя, а ако то е недостатъчноот 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.
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VI.CPOK HA 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.
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. от възложителя - безвиновно чрез едностранно писмено предизвестие със срок от
30 дни, при което възложителят не дължи на изпълнителя обезщетение или неустойка за
остатъка от срока на договора;
15.4. Възложителят може да развали едностраш
настоящият договор в случай на
частично или пълно неизпълнение на което и да е от г гьлженията на изпълнителя без да
дължи предизвестие за това с възможност за изпълне ие. Развалянето се осъществява с
писмено уведомление, което поражда действие от получаването му от изпълнителя.
15.5. Сключване на нов договор от възложителя въз основа на проведена процедура по
30 П;

УН.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.
18. Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра с равна сила - по
един за всяка от страните.
Данни за възложителя:
Е И К / Е Г Н 109080582
Адрес:гр.Кюстендил 2500
пл.” 17-ти януари” №1
Тел 078/550261,Факс 078/550231

Данни за изпълнителя:

ЕИК/ЕГН 130564399
Адрес: г . София 1309
ул. Май з Векилски, бл. 382, вх. А, ап.16
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Приложение 1

Позиц
ИЯ

1

Наименование

Описание

Коронарен стент

Материал: неръждаема стомана; Стратове
- 0.1 т т ; Модули - шестклетъчен /12
страта/дизайн; Маркери - иридии-платина;
Връзки - Б-образни, с възможност за
пълно гъвкаво преобръщане; Дължини на
стента (т т )- 9; 13; 16; 19;24;28; Диаметър
на балона (т т )2.0;2.25;2.5;2.75;3.0;3.5;4.0
бр.

II

Коронарен стент

III

Коронарен стент

Мярка

Материал : стомана - 316 1Л/М; Профил:
0,03570,89 т т ; Опорна дебелина 0,0034"/ 87 рт; Метална повърхност - 16 18%; Маркер - иридии-платина; Диаметър
на проксималния шафт- 1,9 Р; Диаметър
на дисталния шафт-2,7Р; Гъвкав
накрайник за по-добър достъп; Специална
система ^ _____ на стента; Дължини
на стента - (т т )- 8,12,16,18,21,24,28,32,40;
Диаметри на балона ( т т ) 2.0;2.25;2.5;2.75;3.0;3.5;4.0
бр.
Материал: кобалт хрбмиева сплав;
Отворен и затворен тип/за малки, средни и
голями съдове; Коефициент металартерия 11.4-15.2%; Хидрофилно покритие
на катетъра; Водач 0,35 тт/0.014";
Дължини на стента ( т т ) 8,12,15,20,25,30,40; Диаметри на балона
( т т ) - 2.00;2.25;2.50;2.75;3.00;3.50;4.00
бр.

Ориентиро
въчно
количество Ед. Цена

Обща цена

20

510

10200

20

510

10200

30

460

13800

IV

Коронарен стент

V

Медикамент
излъчващ стент

VIII

Периферен стент

Материал: хром кобалт - 1_ 605; Микропоресто покритие; Профил - 0,03570,89
тш ; Опорна дебелина - 0,0027"/ 68 рт/Б7
и - 0.0031"/ 79 рт/ММ; Метална
повърхност - 9,1 - 14,9%; Маркер - иридииплатина; Диаметър на проксималния шафт
—1,9 Р; Диаметър на дисталния шафт2,7Б; Дължини на стента - ( т т ) 8,12,16,18,21,24,28,32,40; Диаметри на
балона ( т т ) - 2.0;2.25;2.5;2.75;3.0;3.5;4.0 6 к ............
Медикамент - Иаратуст (БКоНтив);
Биоразградимо полимерно покритие;
Материал - неръждаема стомана; Маркер иридии-платина; Профил - 0,03570,89 т т ;
Опорна дебелина - 0,0034"/ 87 рт;
Метална повърхност - 16 - 18%; Диаметър
на проксималния шафт - 1,9 Б; Диаметър
на дисталния шафт - 2,7Б; Дължини на
стента - ( т т ) - 8,12,16,18,21,24,28,32,40;
Диаметър на стента - ( т т ) 2,0;2.50;2.75;3.00;3.50;4.00
2С’ .... .
5Б Самора^_____ ,
..сгриферен стент;
Материал - нитинол; Дължина на катетъра
- 120 с т ; Маркери - танталови ренгеноконтрастни; Дължини на стента ( т т ) - 40,60,80,100,120,150,200; Диаметър
на балона - (тт)-5;6;7
бр.

60

460

27600

500

900

450000

60

1120

67200
579000

