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ДОГОВОР
ЗА
ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ
№ 1

Днес, О7.01.2О15г. в гр.Нови пазар на осн. чл. 101 е ЗОП и във връзка с
възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет "Доставка на
медицински консумативи за нуждите на "МБАЛД-р Добри Берое" ЕООД, гр.Нови
пазар" се сключи договор между:
1. ’’МБАЛ Д-р Добри Беров” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр.Нови пазар, ул.“Христо Ботев” №22, ЕИКУБУЛСТАТ 127511380, тел.2-20-92, факс
2-20-08 представлявано от д-р Атанас Атанасов - управител и Цветелина Богдановагл.счетоводител, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и
2. “ФАРКОЛ” АД. със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, обл.Бургас,
ул.”Сан Стефано” №28, ЕИК: 102227154, вписано в Търговския регистър към
Агенцията по вписванията, представлявано от Даниел XA'b&tyflfy радулов - Член на
Съвета на Директорите. Е Г Н ^ |5А
i Таня
35М
. - Базотева - Член
на Съвета на Директорите, ЕГН ОЛ. 6А ь ш чрез пълномощника си Даниел
Радулов, съгласно нотариално заверено пълномощно от дата 14.11.2012г. на Нотариус
Антоанета Дичева , тел. 054/830 935, факс 054/830 937, ел.поща: shumen@farcol.bg
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна
се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
чл. 1. /1 /Възложителят възлага, а Изпълнителя приема да достави медицински
консумативи /наричани по-долу в-договора .„стоки”/ за нуждите на „МБАЛ Д-р
Д.Беров” ЕООД в аптеката на болницата,’ съгласно Ценовото предложение на
изпълнителя, неразделна част на настоящия договор, срещу цена която Възложителят
се задължава да заплати.
II. СРОК НА ДОГОВОРА
чл.2. Този договор Флйза в сила от 07.01.2015г., и е валиден за срок от
дванадесет месеца от сключването.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.З./1/ Общата цена на цялата доставка по настоящия договор не следва да
надвишава сумата от 31 715,18лв. без ДДС.
/2/Единичната цена на стоките е в размер съгласно ценовото предложение от
офертата на Изпълнителя и не подлежи на промяна през целия период на договора.
Цената е определена при условията на доставка до краен получател/болнична аптека/,
без ДДС.
Чл.4 /1/ Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез
банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната банкова сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
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/2/. Заплащането е разсрочено в срок от 60 /шестдесет/ календарни дни,
след представяне на фактура - оригинал и приемно - предавателен протокол.
IV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
чл.5. Доставянето на стоките, предмет на настоящия договор се извършва в срок
до 24 /двадесет и четири / часа след получаване на писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
и при спешни доставки до 30/тридееет/минути. По изключение заявката може да се
направи и по телефон.
чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено или чрез факс/по
телефон/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предстоящо доставяне не по - късно от 24 /двадесет и
четири/ часа преди експедицията.
чл.7. За количествата, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ' извън /без заявки',
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение за плащане.
V. МЯСТО И ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
чл.8. За място на доставяне на стоките по този договор се определя болничната
аптека на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
чл.9. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне, след
подписването на приемно - предавателния протокол.
чл.10. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали в
болничния склад, съгласно приемно - предавателния протокол.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
чл.] 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави стоките в договорения срок и
да ги предаде на оторизиран представител на Възложителя в съответния вид,
количество, качество и опаковка в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената за извършената доставка, в
размер на общата сума от доставените номенклатури, всяка с цена посочена в Ценовото
предложение на изпълнителя, в срок от 60/шестдесет/ дни от представяне на фашура:—
чл.13. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира при приемане на доставката скъсване
или увреждане на фабричната опаковка, или доставяне на стоки не от заявените, той
отказва да приеме стоката и веднага уведомява оторизирания представител на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ който се задължава да подмени същата в 3 /три/ дневен срок.
чл.14./1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде стоките в съответния вид,
количество и качество, отговарящо на очакванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на мястото на
доставяне.
/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава с доставяне на стоките да представи
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в чл. 16, ал. 1 от настоящия договор.
131 При временна невъзможност за доставяне на определени номенклатури
или количества по получената заявка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми
веднага писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в двудневен срок да осигури доставката на
заявените стоки или еквивалент.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
/1/ Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид,
количество и качество на описаното в настоящия договор, и да заплати доставените
стоки в уговорените срокове.
/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените
медицински консумативи, след като ги прегледа и оцени качеството им. в съответствие
с нормативните актове и неговите очаквания.
/31 Ако извършената доставка не отговаря на изискванията на ал. 1 и ал.2
или не е придружена от изискуемите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи представителят на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже да приеме доставената стока. За отказа се съставя
протокол подписан от двете страни с посочване на причините за отказа.

VIII. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
чл.16./1/ Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същите трябва да отговарят на заявените по
номенклатури и комплектовани, както следва:
- имат нанесена ”СЕ” маркировка в съответствие с изискванията на чл.1 0
от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/;
- имат нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган по
чл.64, ал.2 от ЗМИ. когато процедурите, определени в наредбите по чл.1 8 от ЗМИ.
изискват нанасянето му;
- имат нанесени наименование и адрес на управление на производителя
и/или упълномощения представител и вносителя;
- имат инструкция за употреба, с изключение на изделията, за които това
не е предвидено в ЗМИ:

_______
- са придружени от валиден сертификат, удостоверяващ съответствието
със съществените изисквания, приложими за изделието, издаден от нотифициращ
орган.
/2/ При приемане на стоките се подписва приемно-предавателен протокол
от двете страни по договора, удостоверяващ, че стоките са получени. При спор и
съмнение в качеството на стоките, в присъствие на упълномощен представител на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се съставя протокол от представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подписан
от двете страни по договора и за предаване на проби в оторизирана лаборатория за
анализ и контрол. Отказът да бъде подписан протокола се удостоверява от поне двама
свидетели и се счита за неизпълнение на договорно задължение.
IX. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
ЧЛ.17./1/ Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да

отговаря на техническите стандарти на производителя и очакванията на Възложителя.
/2/. Към датата на доставката, гаранционният срок на стоките, предмет на
настоящия договор, следва да бъде минимум 75% от обявения от производителя на
стоката върху опаковката й.
X. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ,
НЕУСТОЙКА
чл. 18./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:
а/ несъответствие в доставеното количество и/или некомплектованост на
стоките /явни недостатъци/;
б/ некачествени доставки на стоки при констатирани дефекти при
употреба на стоките /явни недостатъци/;
чл.19./1/ Рекламации за недостатъци на стоките се правят' от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
да ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 14 /четиринадесет/ дни от датата на констатиране на
недостатъка с протокол и/или друг подходящ документ;
/2/ В рекламациите се посочват номерът на договора, точното качество на
получените стоки и техния фабричен номер, основанието за рекламация и конкретното
искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.. Към рекламациите се прилага копие от сертификата за
качество, получено заедно с други дължими документи по договора;
/3/ В 1 /едно/ дневен срок от получаване на рекламацията. ИЗПЪЛНИ 1ЕЛЯ
следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема
рекламацията или я отхвърля:
чл.20./1/ При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 3
/три/ дневен срок от получаване на рекламацията, за своя сметка и риск да достави на
мястото на доставяне договорените стоки;
/2/ При рекламации за скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в
3 /три/ дневен срок от получаване на рекламацията да замени стоките без необходимото
качество, с договорените, за своя сметка и риск или да върне съответната част от
заплатената цена, ведно с лихвите от деня на получаването;

/31 Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната
част от платеното или да се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като
разходите-и-рисковите но-новото доставяне еа-за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:------------- j
чл.2]. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното изпълнение
на задълженията си.
XI. НЕУСТОЙКИ
чл.22,/1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи комулативна неустойка в размер на 8 % от
стойността на доставката за всеки ден закъснение, но не повече от 10% от стойността
на недоставената стока.
/2/. Ако забавата продължи повече от десет дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да прекрати договора.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
чл.23. Възложителят може да прекрати догово]з за обществена поръчка, ако в
резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да
изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя
обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.
чл.24. Настоящият договор се прекратява при следните хипотези:
с изтичане на срока на договора ;
по взаимно съгласие между страните;
при достигане на цената,уговорена в чл.З.ал. 1 от н.д.
от всяка от страните,която поради действие или бездействие на насрещната
страна е поставена в невъзможност да реализира правата си:
при хипотезата на два отказа по чл. 18,ал. 1 от н.д.
при хипотезата на чл.22,ал.2 от н.д.

XIII. СЪОБЩЕНИЯ
чл.25. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този
договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
За дата на съобщението се смя ia:
- датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението
датата на пощенското:клеймо на обратната разписка - при изпращане по
пощата
датата на приемането - при изпращане по факс или телекс

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
чл.26. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор.
чл.27. Страните по настоящия договор се споразумяват, че ще решават
възникналите спорове във връзка с изпълнението му по споразумение въз основа на
действащите нормативни актове. За всички неуредени въпроси във връзка със
сключването, изпълнението и прекратяването на настоящия договор се прилагат
разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на
български език - по един за всяка страна.
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