ДОГОВОР
ЗА ДОСТАВКА HA МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
RHec,U.I.!.UA. 2016 г. в гр. Плевен между:
„ДКЦ III - Плевен" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Плевен, кв. Сторгозия, ЕИК
000411959, представлявано от управителя д-р Красимир Трифонов, наричано по-долу за
краткост КУПУВАЧ, от една страна
и
"ЕТГЕООД
с адрес: гр. София, ул. "Тракия" № 15, ет. 1, офис 1, ЕИК 130378836, представлявано от
управителя Теодор Светославов Габровски , наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, от
друга страна
се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ HA ДОГОВОРА
1.1 ПРОДАВАЧЪТ се задължава да доставя на КУПУВАЧАмедицински изделия, посочени в
Приложение № 1, представляващо неразделна част отдоговора, а КУПУВАЧЪТ се задължава
да приеме и заплати същите.
1.2Максималното количество на медицинските изделия, които могатда бъдатдоставени за
нуждите на КУПУВАЧА за срока на договора e съгласно Приложение №1. КУПУВАЧЪТ не e
длъжен да заяви цялото количество по Приложение №1.
1.3 Настоящият договор e със срок от една година, считано от 01.10.2016 г.
II. ЦЕНИ
2.1 Цените на с т о к и т е п о т о з и договор e съгласно Ценовото предложение на ПРОДАВАЧА,
определени са франко склада на КУПУВАЧА и са посочени в Приложение 1 към настоящия
договор.
III. УСЛОВИЯ И НАЧИН HA ПЛАЩАНЕ
3.1 Плащането на всяка доставка се извършва в лева, по банков път, на база на надлежно
изготвени и подписани приемо-предавателни форми в срок от 60 календарни дни от датата
на доставката.
IV. CPOK НАДОСТАВЯНЕ
4.1 Доставянето на хематологичните реактиви c каталожни номера 3416 и 3900 се извършва
в срок до 2 работни дни.
4.2 Доставянето на хематологичните контроли c каталожни номера 3433 и 3434 се извършва
веднъж на тримесечие, по предварително обявен от производителя годишен график.
4.3 Доставянето на реактив Дилуид Ерма c каталожен номер 3459 се извършва веднъж на
тримесечие, по предварително договорен между КУПУВАЧА и ПРОДАВАЧА график. Графикът
за доставка на 3459 Дилуид Ерма представлява Приложение №2 към настоящия договор.
4.4 Единични доставки на реактив c каталожен номер 3459 извън графика по Приложение
№2 се изпълняватдо два работни дни, като КУПУВАЧЪТ заплаща транспортните разходи.
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XI. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби,
ако последните са причинени в резултат нанепреодолима сила.
11.2 „Непреодолима сила" по смисъла на този договор е непредвидено и/или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на
договора.
XII. СЪОБЩЕНИЯ
12.1 Всички съобщения между страните, свързани c изпълнението на този договор са
валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените
представители на ПРОДАВАЧА или КУПУВАЧА.
12.2 За дата на съобщението се смята:
• датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението;
• датата на пощенското клеймо на обратната разписка- при изпращане по пощата;
• датата на приемане- при изпращане по факс или електронен адрес.
12.3 За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани c настоящия
договор се смятат:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
5800 Плевен
1504 София
ЖК „Сторгозия"
ул. Тракия №15 ет. 1 офис 1
Тел. 064 680 337
тел.: 02 846 8162
факс: 02 846 8163
e-mail: office@etgdiag.com
12.4 Заявките за медицински изделия могат да се изпращат и получават на факса на
ПРОДАВАЧА - факс № 02 846 8163, като заявките се приемат за редовно връчени, ако са
изпратени на посочени номер на факс и КУПУВАЧЪТ еполучил автоматично генерирано
съобщение, потвърждаващо изпращането.
12.5 При промяна на данните по чл.12.3. съответнатастрана е длъжна да уведоми другата в
тридневен срок от промяната.
Настоящиятдоговор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на български език
- по един за всяка страна.
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