П Р О Е К Т НА Д О Г О В О Р
за доставка на медикаменти и медицински консумативи

Днес …………….г. в гр.Плевен на основание проведена процедура по възлагане
на обществена поръчка за снабдяване на ЦСМП гр.Плевен с медикаменти и
медицински консумативи и Решение №………………г. на Директора на ЦСМППлевен,във връзка с чл.101е от Закона за обществени поръчки между:
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ПЛЕВЕН, представляван от
Директора Д-р Мария Стоева Цочева, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една
страна
и
от
друга
страна……………………………..
прставлявано
от
……………………………..ЕГН………………..Изпълнителен Директор, с ЕИК
…………….., регистрирано по ф.дело № ………………. на ……………….. съд , с
адрес на управление гр……………………………..,наричана за краткост
ИЗПЪЛНИТЕРЛ, се сключи настоящия договор:
СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. Настоящия договор има за предмет доставка на медикаменти и медицински
консумативи изчерпателно изброени в списъка – Приложение №1 ,който е
неразделна част от договора, като и двете страни спазват условията, уговорени в
него.
2. Неразделна част към договора и неговото съществено приложение е офертата
на изпълнителя, спечелила откритата процедура, условията по която се считат по
право условия по настоящия договор.
3. Точното количество и асортимент следва потребностите на възложителя и се
конкретизира в заявки на възложителя по телефон, факс или на място.
4.Общата стойност на договора е около 60000 лв./Шестдесет хиляди/ без ДДС.
ІІ. ОСНОВАНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
Участието на изпълнителя и класирането му на първо място във обществена
поръчка за доставка на лекарствени средства и медицински консумативи, обявена и
проведена от възложителя чрез публична покана по реда на глава осма”а” от ЗОП.
ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Договора се сключва за срок от една година считано от датата на подписването
му.
ІV. КАЧЕСТВО
Стоките, обект на доставката трябва да отговарят на действащите към момента
на извършването стандартизационните документи и да отговарят на БДС или на

еквивалентни международни или европейски стандарти. В случай, че същите са от
внос, следва да са разрешени за внос, разпространение и употреба от МЗ или други
компетентни отраслови министерства и органи на територията на РБългария.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. Възложителят се задължава да прегледа състоянието на доставката и да
направи своите възражения за явни несъответствия за количеството, качеството и
вида в момента на приемане на стоката.
2. При установяване на скрити недостатъци и дефекти по доставеното, както и
несъответствие в количеството, качеството и вида с предварително заявеното,
което не е могло да се открие при обикновен начин на проверка, възложителя се
задължава незабавно да уведоми Изпълнителя, като представи в рамките на три дни
констативен протокол за установените различия. Констативния протокол се съставя
от “Булгарконтрол” ЕАД.
3. Отговорността от погиване на стоката или влошаване на нейното качество
поради неправилна употреба и съхранение преминава върху възложителя от
момента на приемането и по реда на т.4 от раздел 6 на договора.
4. Възложителя се задължава да заплаща на Изпълнителя стойността на всяка
доставка в български лева в срок до 60/шестдесет/ дни, считано от деня на издаване
на фактурата. Изключенията се договарят допълнително.
5. Възложителят се задължава да заплаща стойността на фактурите по реда на
предходната точка, като превежда дължимите суми с платежно нареждане по
банкова сметка на Изпълнителя .
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1. Изпълнителят се задължава да изпълни доставката в срок до 24 часа за твърда
поръчка и 6 часа за спешни случаи, считано от постъпването на заявката.
2. Изпълнителят се задължава да поеме за своя сметка разходите за транспорт и
застраховката да склада на купувача.
3. Стоките следва да бъдат доставяни ритмично, съгласно направените заявки.
4. Изпълнителят доставя лекарствените средства и консумативи
на
упълномощеното от възложителя длъжностно лице, за което се съставя двустранно
подписан приемо-предавателен протокол. Рекламации за количествата направени
след подписването на прокола са недействителни, с изключение на направените по
реда на раздел V, т.2. Ролята на такъв протокол ще играе доставната фактура,
съдържаща необходимите реквизити по ЗСЧ и опис на стоката с изписан № на
разрешително за продажба.
5. Изпълнителят не носи отговорност за доставена от него стока с лошо
качество, ако същата е такава по вина на производителя. В този случай
изпълнителя се задължава да замени доставените количества с лошо качество с
нови отговарящи на изискванията по договора.
VІІ. ЦЕНИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
1.Изпълнителят се задължава да доставя поръчаните стоки по приложения в
офертата списък и по цени съответстващи на офертната цена, която оферта е
неразделна част от договора.

2.Цените в предложената оферта няма да бъдат променяни през целия срок на
действие на договора,освен при промяна на действащото законодателство
регламентиращо обществените отношения в тази област.
VІІІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5% на ден от
забавата или неизпълнението. При засъснение на плащанията от страна на
възложителя се дължи законната лихва.
ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
1. По взаимно съгласие
2. С едномесечно предизвестие, отправено от изправната страна.
3. С изтичане срока на действие на договора.
4. Страните по договора не могат да го изменят и/или допълват освен при
възникване на обстоятелствата,посочени в нормативната уредба.
5. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства
възникнали след сключването му не е в състояние да изпълни своите задължения.
В този случай той дължи на изпълнителя обезщетение за щетите, възникнали от
подписване на договора.
6. За неуредените по този договор въпроси се прилага действащото българско
законодателство. Споровете, които страните не са успели да разрешат чрез
преговори, се отнасят пред компетентния български съд.
Настоящият договор и приложението към него се състави в два еднообразни
екземпляра, по един за всяка една от страните.

ДОГОВАРЯЩИ :

ЗА ЦСМП -ПЛЕВЕН
ДИРЕКТОР…………………..
/ Д-р М. Стоева/
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:............
/Р.Добрева/

ЗА ……………………..
ДИРЕКТОР:……………...........

