Д О Г О В О Р
Днес, ..О.^.Л.Чп..'..... 2019г. в гр.Кюстендил, между
МБАЛ - Д-Р Н. ВАСИЛИЕВ АД, гр.Кюстендил, пл.17-ти януари №1, ЕИК
109080582, наричана за краткост КУПУВАЧ и представлявана от Д-Р АЛЕКСАНДЪР
СТЕФАНОВ ВЕЛИЧКОВ - Изп. Директор, от една страна, като възложител,
и
от друга ТРИМЕД МЕДИКАЛ ООД, гр.София, ул. „Хайдушка гора” №59, вх.1,
ет.1, офис 1, ЕИК 200501323, представлявано от Добрин Недев Василев, е ЕГН
6309016247, в качеството му на управител, наречено ДОСТАВЧИК, за следното:
1.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1.
ДОСТАВЧИКЪТ продава на КУПУВАЧА и се задължава еднократно да
достави на КУПУВАЧА нова, неупотребявана апаратура съгласно приложената оферта,
а именно: Система за хай-дефинишън видеоендоскопия, комплектувана с гастроскоп и
колоноскоп, съгласно приложената оферта от доставчика.
1.2. Срокът на доставка е до 10 седмици след подписване на договора.
1.3. Гаранционен срок на предлаганата апаратура, включваща цялото
оборудване по спецификация, е включен гаранционен сервиз е 12 месеца, който тече от
датата на доставката, удостоверено е двустранно подписан протокол.
2.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
2.1. Да достави апарата и оборудването към него на КУПУВАЧА, уреждайки
всички законни процедури по вноса им.
2.2. Да осигури инструктаж за монтажа и експлоатацията на изделията.
2.3. Да отстрани за своя сметка всички повреди, възникнали по време на
доставката.
2.4. Да отстранява за своя сметка всички повреди, възникнали в апаратурата и
цялото й оборудване, по време на гаранционния срок и произтичащи от нормалната му
експлоатация. Всички повреди в гаранционния период вследствие на неправилна
експлоатация, намеса в апарата от сервиз, който не оторизиран от производителя,
недобросъвестност, природни явления и други подобни се отстраняват за сметка на
КУПУВАЧА, а останалите - за сметка на ДОСТАВЧИКА. Осигуряване на гаранционно
обслужване на апаратурата от оторизиран сервиз на производителя при максимално
време на реакция 48 часа и при невъзможност за спазване на тези срокове предоставяне
на друг апарат, е не по-нисък клас за временно ползване.
2.5. Забавянето на доставката поради извънредни обстоятелства като стачки,
обществени вълнения, войни, пожари, извънредни природни явления и др. подобни
причини, влияещи на транспортирането не поражда право на иск за обезщетение.
2.6. Да монтира апаратурата.
3.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА
3.1.
Да извърши плащанията в съответствиес точка 4.2 на настоящия договор.
3.2.
Да осигури достъп до апаратурата за монтажа на оборудването.
3.3.
Да спазва стриктно инструкцията за експлоатация.
3.4.
При повреда, възможност или съмнения за такава да спира оборудването
от експлоатация и да уведоми ДОСТАВЧИКА.
4.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Стойността на апаратурата и оборудването е 59 880 лв. с ДДС с включени
всички разходи.
4.2. Начин на плащане: в левове, по банков път, по следния начин:
- 30% - до 5 календарни дни след подписване на договор;
- 70% - на 8 равни месечни вноски;
4.3. Офертата на доставчика е неразделна част от настоящия договор.
4.4. Собствеността по апарата и оборудването се прехвърля на КУПУВАЧА в
деня на доставката му в базата на купувача в гр.Кюстендил.
5.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И НЕУСТОЙКИ
5.1. В случай, че някоя от страните по договора не изпълни някое от
задълженията по настоящият договор, същата дължи на изправната страна обезщетение
0,5% годишна лихва върху стойността на неизпълненото в договорените срокове
задължение.
Настоящият договор се съставя в 2 еднообразни екземпляра, по един за
КУПУВАЧА и ДОСТАВЧИКА. ^
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ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВА ОФЕРТА
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(фирма на участника в процедурата за възлагане на обществената поръчка)
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1. ЦЕ НА

Общата цена
и

на офертата е:
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лв. без ДДС лв.

........................................ лв, с ДДС.
Така предложената цена не подлежи на увеличение.
Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на процедурата.
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