ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА HA БИОХИМИЧНИ РЕАКТИВИ

„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
"ЕТГ" ЕООД
c 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 настоящиятдоговор за следното:
I. ПРЕДМЕТ HA ДОГОВОРА
1.1 ПРОДАВАЧЪТ се задължава да доставя на КУПУВАЧА биохимични реактиви, посочени в
Приложение № 1, представляващо неразделна част отдоговора, а КУПУВАЧЪТ се задължава
да приеме и заплати същите.
1.2 Прогнозното количество набиохимичните реактиви, които могат да бъдатдоставени за
нуждите на КУПУВАЧА за срока на договора не обвързва КУПУВАЧА да заяви цялото
количество
по Приложение
№1,срок
а също
такагодина,
може дасчитано
бъде надвищавано.
1.3 Настоящият
договор е със
от една
от >£ & :.^ . . .
II. ЦЕНИ
2.1 Цените на стоките по този договор са 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, побанков път, на база на надлежно
изготвени и подписани приемо-предавателни форми в срок от 60 календарни дни от датата
на доставката.
IV. CPOK HA ДОСТАВЯНЕ
4.1 Доставянето на биохимичните реактиви се извършва в срок до 2 работни дни.
4.2 Спешни доставки се извършват до 24 часа.
4.3 Сроковете на доставка текат от момента на получаване на заявка от КУПУВАЧА по имейл,
телефон или факс.
V. МЯСТО НАДОСТАВЯНЕ
5.1 Стоката се доставя периодично, по заявка на КУПУВАЧА.
5.2 Рискът от погиването или повреждането на договорените стоки преминава върху
КУПУВАЧА от момента на приемането им на мястото за доставяне.
5.3 Стоките се доставят на следния адрес: гр. Плевен, ЖК „Сторгозия", склада на „ДКЦ 3 Плевен" ЕООД
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VI. ДАТА HA ДОСТАВЯНЕ HA СТОКИТЕ
6.1 За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени до мястото на
доставяне - краен получател съгласно приемо-предавателната форма.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ HA ПРОДАВАЧА
7.1 ПРОДАВАЧЪТ има право да получи цената в размера, по начина и в срока, уговорени в
настощия договор.
7.2. ПРОДАВАЧЪТ се задължава:
7.2.1 Да достави стоките в срокове и качество, уговорени в настоящия договор.
7.2.2 Да предаде заявените стоки в съответния вид, количество и качество на мястото на
доставяне.
7.2.3 Да съставя приемо-предавателен протокол и протокол за различие - липси и/ или
отклонения в качеството на стоката от предварително уговореното, при предаване на
стоката.
7.2.4 Дапоеме риска при транспорта, като неговите задължения по осигуряване на стоката
се прекратяват след подписването на протоколите по предходната точка.
7.2.5 Да възстанови количеството или замени некачествените стоки c други годни съобразно
условията на този договор, когато се констатират липси и/или несъответствия вкачеството
на биохимичните реактиви.
VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ HA КУПУВАЧА
8.1 КУПУВАЧЪТ има право да приеме стоката, предмет на настоящия договор.
8.2 КУПУВАЧЪТ е длъжен да приеме и заплати само количествата, които е заявил.
8.3 КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати уговорената в настоящи договор цена в размера, по
начина и в срока, договорени в същия.
IX. РЕКЛАМАЦИИ
9.1 Рекламациите за количествени и явни качествени несъответствия се правят в момента на
получаването на стоката. Всички останали рекламации се изпращат в писмен вид c
аргументация и доказателства. ПРОДАВАЧЪТ длъжен в срок от 3 дни да даде на КУПУВАЧА
становище в писмен вид по отправената рекламация в разумен срок да отстрани доказаните
несъответствия за своя сметка.
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ HA ДОГОВОРА
10.1 Настоящият договор се прекратява c изтичане на срока на договора.
XI. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби,
ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
11.2 „Непреодолима сила" по смисъла на този договор е непредвидено и/или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на
договора.
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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 биохимични реактиви могат да се изпращат и получават по имейлна
ПРОДАВАЧА - office@etgdiag.com, по телефон 02 846 8162 или на факса на ПРОДАВАЧА
02 846 8163, като заявките се приемат за редовно връчени, ако КУПУВАЧЪТ е получил
съобщение, потвърждаващо изпращането.
12.5 При промяна на данните по чл.12.3. съответната страна 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.

„ДКЦ Ill-Плевен" ЕООД
гр. Плевен
ЗАЛИЧЕНО
съгл. чл. 2 от ЗЗЛД

ДКЦ Ш-Плевен" ЕООД
Ф- Плевен
ЗАЛИЧЕНО

сът.ед.^етЗЗЛД

