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ДКЦ 3 Плевен ЕООД, гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия", ЕИК: 000411959, телефон: 064 /
850417, представлявано от УПРАВИТЕЛ Д-Р КРАСИМИР ТРИФОНОВ, наричано по-долу за
краткост ,ЗЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна
и
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 28Б
/ул. „Димитър Моллов"/, тел.: 02 / 971 20 61, факс 02 / 971 24 10, ЕИК: 831641528,
представлявано от Управител - ИНЖ. ЙОНКА ХРИСТОВА ГЕТОВА-ХРИСТАНОВА от друга
страна, наричано за краткост по-долу ,ДИПЪЛНИТЕЛ",
се сключи настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ HA ДОГОВОРА
Чл.1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да достави за своя сметка и
свой риск при посочените условия дезинфектанти
П. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ HA ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.2.1ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
сезадължавада:
1. Да достави стоките във вид и количество в уговорения срок и да ги предаде придружени
със сертификат за качество.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ HA ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.3.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и
качество на описаното в настоящия договор.
2. Да заплати доставените стоки в уговорените срокове.
3. При приемане на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
че стоките са получени от двете страни.
IV. СРОКОВЕ HA ДОСТАВЯНЕ
Чл.4.1 Доставянето на стоките, предмет на настоящия договор, се извършва в срок до 72 часа
от датата на получаването на заявката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
У.МЯСТОНАДОСТАВЯНЕ
Чл.5.1 Мястото на доставяне на стоките по този договор е до краен получател - ДКЦ 3 Плевен
ЕООД.
Чл.5.2 Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото надоставяне.
У1.КАЧЕСТВО,ГАРАНЦИИ,СРОКНАГОДНОСТ
Чл.6.1 Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговарят на
техническите стандарти на производителя.
Чл.6.2 Към датата на доставката стоките, предмет на настоящия договор се доставят c
остатъчен срок на годност не по-малко от 75% от този на производителя.
УП. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
Чл.7.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:
а) количество и некомплектност на стоките или техническата документация /явни недостатъци/;

б) качество /скрити недостатъци/:
- при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в чл. 1.1 ;
- при констатиране на дефекти при експлоатация на стоките.
Чл.7.2 Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят в 14 /четиринадесет/ дневен срок
от датата на доставяне, c протокол, съставен от двете страни.
Чл.7.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените
дефекти в 15 /петнадесет/ дневен срок от констатирането им.
Чл.7.4 B рекламациите се посочва номера на договора, точното количество на получените
стоки c техния фабричен номер, основанието за рекламация и конкретното искане на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.7.5 B 5 /пет/ дневен срок от получаване на рекламацията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да
отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
Чл.7-6 При рекламации за явни рекламации ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едномесечен срок
от получаването на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото за доставяне
договоренитестоки.
Чл.7.7 При рекламации на скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едномесечен
срок от получаването на рекламацията да замени стоките без необходимото качество c
договорените за своя сметка и риск или давърне заплатената цена.
VIIL САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл.8.1 За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор неизправната страна по този
договор дължи на изправната неустойка в размер на законната лихва на ден върху стойността
на неизпълниението в договорените срокове задължение, както и обезщетение за пропуснати
ползи и вреди от забавата или неизпълнението.
IX. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.9.1 Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
Чл.9.2 Ако страната, която е следвалода изпълни свое задължение по договора е била в забава,
тя не може да се позовава на непреодолима сила.
Чл.9.3 „Непреодолима сила" по смисъла на този договор е непредвидено и/или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.
Чл.9,4 Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия c
грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да
уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолима сила.
При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
Чл.9.5 Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните c тях
насрещни задължения се спира.
Чл.9.6 Непредставлява „непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез
умишлено действие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негови представители и/или служители.
X. УСЛОВИЯ И НАЧИН HA ПЛАЩАНЕ
Чл.10.1 Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева,чрез банков превод
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банкови детайли: УниКредит Булбанк АД гр. София
BIC CODE: UNCR BGSF, ffiAN: BG09 UNCR 7630 1000 043112
ЧлЛ0.2 Банковите разходи по превода са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.10.3 Стоките се заплащат по цени от офертата c преференции, неразделна част от този
договор. При промяна на заводските цени и валутен курс, фирмата се задължава да представи
до три дни актуализирана ценова листа.
Чл.10.4 Заплащането на доставките се извършва съгласно договорените цени и заявени
количества в срок до 60 календарни дни след доставката на стоката и представяне на следните
документи: фактура, приемно-предавателен протокол c крайния получател.

XL СПОРОВЕ
Чл.11.1 Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните
се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена
форма и се превръщат в неразделна част от договора.
Чл.11.2 B случай на непостигане на договореност по предходния член всички спорове,
породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени OT или
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще
бъдат разрешавани според българските материалнии процесуални закони от компетентния съд
по реда на ГҠП.
ХП.СЪОБЩЕНИЯ
Чл.12.1 Всички съобщения между страните, свързани c изпълнението на този договор, са
валидни ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.12.2 За дата на съобщението се смята:
- датата на пощенското клеймо - при ръчно предаване на обратната разписка при изпращането
на пощата;
датата на приемането при изпращане по телефакс.
Чл.12.3 За валидни адреси на приемане на съобщенията, свързани c настоящия договор, се
смятат:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
гр. Плевен
гр. София 1750
ж.к. „Сторгозия"
ж.к. Младост 1, бл. 28Б
ЧлЛ2.4 При промяна в адреса съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен
срок от промяната.
XIIL ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.13.1 Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи
от този договор.
Чл.13.2 За неуредени въпроси в този договор се прилага действащото законодателство.
Чл.13.3 Договорът се прекратява в следните случаи:
- c изтичане на уговорения срок;
- по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
поради виновно неизпълнение на задълженията по договора.
XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.14Л Договорът влиза в сила от 01.07.2016г. и важи за една година.
ЧлЛ4.2 Договорът се прекратява в следните случаи:
c изтичане на уговорения срок;
- предсрочно по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
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