ДОГОВОР за ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№
flHec,Q.Q..0G2 2016 г., в гр.Плевен, между:
1. "ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР III
Плевен" ЕООД гр. Плевен - със
седалище и адрес на управление: гр. Плевен, комплекс "Сторгозия, с ЕИК BG 000411959,
представлявано от Управителя Д-р Красимир Трифонов - страна ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
И
2. Елит Медикал ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Арсеналски №65, ет. 1, офис
1 с БУЛСТАТ/ЕИК BG 130824861, представлявано от Красимир Аспарухов Кирков, в качеството на
Управител, наричано по-долу страна ИЗПЪЛНИТЕЛ,

I. ПРЕДМЕТ HA ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва на свой риск, при
условията на настоящия договор и срещу възнаграждение периодични доставки на реактиви и
консумативи за нуждите на клинична лаборатория към "Диагностично-консултативен център Ш-Плевен"
- ЕООД за срок от една година..
Чл.2. Този договор се сключва на основание и при условията на проведена открита процедура за
възлагане на публична покана за Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична
лаборатория към "Диагностично-консултативен център Ш-Плевен" - ЕООД за срок от една
година,считано отСЇШіШ^година за всички реактиви и консумативи,с изключение на хематологичен
анализатор ERMA PCE 210,за които договора е за срок от една година,считано от 23.07.2016 година
Чл. 3. Медицинските консумативи и реактиви по видове и срок на доставка са описани в
Приложение - неразделна част от този договор.
II. CPOK ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ HA ДОГОВОРА
Чл.4(1). Срокът за изпълнение на настоящия договор е 1 (една) календарна година. Срокът
започва да тече от датата на сключване на настоящия договор.
(2). Срокът за изпълнение на всяка конкретна доставка е съгласно офертата за участие в
процедурата - неразделна част от този договор.
III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл.5. Стойността на настоящия договор е в съответствие c приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценова
оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, приложена към този договор. Стойностите на отделните консумативи и
реактиви са посочени в Приложение - неразделна часг от договора.
Чл.6. Заплащането ще се извърши по следния начин: по банков път, в срок от 60 (шестдесет)
календарни дни от получаване на доставката.
Чл.7. Основание за плащанеса следните документи: фактура за доставка и двустранно подписан
приемо-редавателен протокол за извършена доставка.
Чл.8. Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по банкова сметка, както
следва: Си Банка, клон «Васил Левски», BIC BUIBBGSF, IBAN: BG97BUIB98881001824402
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ HA ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да посочва точно вида и количеството на консумативите и реактивите за всяка доставка.
2. Да заплаща възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно цените по приетата от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта неразделна част от договора.

3. Да извършва плащанията съгласно чл.6 от договора.
Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да получава доставките при условията на точно изпълнение - по вид, количество, качество и
срок.
2. B случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни точно задължението си ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да иска изпълнението заедно c обезщетение за забавата или да иска обезщетение за неизпълнение.
3. B случай, че определени реактиви и консумативи не могат да бъдат доставени за неопределен
период от време от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /хипотезата на чл.П, т.4 от договора;'
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да договори възлагане c друг изпълнител, като уведоми за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия
договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ HA ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.П. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да извършва доставките точно по вид, количество и качество.
2. Да извършва доставките точно в сроковете съгласно заявките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. B случай, че заявените реактиви и консумативи не могат да бъдат доставени в срок
незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като посочи точните причини за неизпълнение, в който случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се снабди със заявените реактиви и консумативи от всеки друг
доставчик, който може да изпълни поръчката в срок, по своя преценка, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща
разликата в цената на доставените от другия доставчик реактиви и консумативи, ако тя е по-висока от
предлаганата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. B случай, че определени реактиви и консумативи не могат да бъдат доставени за неопределен
период от време от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като посочи точните
причини за неизпълнение.
5. Да извършва доставките със собствен транспорт.
6. Да оформя и подписва документи за всяка доставка - фактура, и приемо-предавателен
протокол.
7. Всички транспортни разходи по доставките са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи възнаграждение в размери и срокове съгласно уговореното в този договор.
2. B случай на спряно производство на някои^някои консумативи или реактиви; на преустановен
внос или на преустановена дистрибуция - да предложи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ еквивалент, съответстващ на
наличното лабораторното оборудване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ HA ДОГОВОРА
Чл.13. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:
1. C изтичане на срока на договора,визиран в Чл. 4.
2. Преди изтичане срока на договора по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена
форма.
3. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ c писмено уведомление без предизвестие - в случаите на
преобразуване, прекратяване, ликвидация или откриване на процедура за приватизация на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. Едностранно от изпълнителя в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави плащане на доставка c
повече от 60 дни след срока по Чл. 6 от договора.
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договор за малка обществена поръчка, ако в резултат на
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
VIIL ИЗМЕНЕНИЕ HA ДОГОВОРА
Чл. 14. Страните по този договор за обществена поръчка не могат да го изменят.
Чл. 15. Изменение на договора се допуска по изключение на основание чл. 43, ал. 2 от ЗОП в
следните случаи:
1. Когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на договора.

2. При изменение на държавно регулирани цени или намаляване на договорените цени в интерес
наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VIIL ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.16. За неуредените с този договор въпроси се прилагат Закона за обществените поръчки,
Закона за задълженията и договорите, както и другите разпоредби на гражданското законодателство в
Република България - доколкото са относими към режима на обществените поръчки.
Чл.17. Всички уведомления между страните се извършват в писмена форма.
Чл.18. Всички изменения на този договор, до колокото са допустими съгласно правната уредба
на обществените поръчки /хипотезата на Чл. 15 от договора/, се извършват по взаимно съгласие на
страните, изразено в писмена форма.
Неразделна част от договора е Офертата за участие в процедурата на Изпълнителя c попълнена/ни таблицаАци - приложение, c консумативи и реактиви по видове, количества, цена и срок на доставка.

Този договор се състави, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра - по един за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за Агенцията по обществените поръчки, всеки със силата
на оригинал, и влиза в сила от датата на подписването му.
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