ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДКЦ III - Плевен ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДиасистемсЕООД
ПРЕДМЕТ HA ДОГОВОРА: ДОСТАВКА HA РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ

ДОГОВОРЗА

ДОСТАВКА

Днес, 14.06.2016 г., в гр. Плевен между:
I. ДКЦ III - Плевен ЕООД, ЕИК 000411959, със седалище и адрес на
управление гр. Плевен, ж.к. Сторгозия, представляван от Красимир Димитров
Трифонов - Управител, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една
страна
и
II. Диасистемс ЕООД,
ЕИК 200182932, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Мургаш №3
вх.Б, представляван от Красимир Ангелов Дерилов - Управител, от друга
страна, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ HA ДОГОВОРА, СТОЙНОСТ, СРОКОВЕ :
Чл.1. /1/ C настоящия договор страните уреждат рамковите условия, при
които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя срещу заплащане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, реактиви
и консумативи , съгласно условията по ценовото предложение от одобрената
оферта - неразделна част от настоящия договор - Приложение №1, наричани
по-долу за краткост „Стоките".
/2/ Страните конкретизират вида, количеството и цената на Стоките предмет на продажба по реда на този договор чрез заявки за доставки и
фактури.
/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва своите поръчки към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез
заявка за доставка - в писмен вид ,в това число по факс или електронна поща ,
като посочва точно вида и количеството за доставка на Стоките.
Чл.2. Цената за доставка на всяка една заявка се формира на база
заявеното количество при единични цени за всяка номенклатура, одобрени
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Приложение №1 неразделна част от договора. Формирането на цената на всяка една доставка
по този начин включва всички разходи по извършване на доставките,
включително пощенски и транспортни разходи, преки и косвени данъци.
Чл. 3. Плащането на изпълнените доставки
се извършва по банкова
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни от
получаване на съответната доставка, при условията на одобрената оферта.
Чл.4. Срокът по настоящия договор е 1 /една/ година. Същият е в сила,
считано от дата 23.07.2016 година.

II. МЯСГОИСРОКНАДОСТАВКА
Чл. 5. Мястото на доставка по смисъла на договора е ДКЦ III - Плевен
ЕООД, град Плевен, жк Сторгозия.
Чл. 6. Всяка конкретна доставка се осъществява от Изпълнителя в
количества, видове и срок, определени в изрична писмена заявка от страна на
Възложителя и/или упълномощено от него лице/лица.
Чл. 7. При получаване на Стоките страните подписват фактура и приемо предавателен протокол, които съгласно чл.1 следва да конкретизират вида,
количеството и цената на продадените Стоки. Подписаните фактура и приемо предавателен протокол удостоверяват датата на предаването и приемането на
описаните в тях Стоки. Фактурите и приемо - предавателните протоколи се
подписват от упълномощени лица, посочени от страните в този договор.
III. КАЧЕСТВО HA СТОКИТЕ
ЧЛ.8./1/. Качеството на стоките трябва да отговаря на действащите
нормативни предписания, в зависимост от вида на стоката. B случай, че при
приемане на стоката бъдат установени видими недостатъци в качеството на
стоката или в опаковката, Възложителят е длъжен незабавно да уведоми
Изпълнителя. Некачествената стока се заменя c нова, отговаряща на
договореното качество и опаковка. Последващи рекламации във връзка c
качеството на продадената стока /скрити дефекти/ се правят в писмена форма
от Възложителя до 5 работни дни, считано от датата на доставка.
/2/. При всички визирани в хипотезата на ал. 1 случаи, Възложителят
има право да върне стоката или да иска намаляване на нейната стойност в
случай, че бъде установено по безспорен за страните начин, че същата не
отговаря на договореното качество по причина, за която Изпълнителят
отговаря.
/3/. B случаите, в които Изпълнителят следва да вземе обратно и замени
рекламираната стока c недостатъци, той следва да направи това в тридневен
срок от съставянето на констативният протокол и известието от Възложителя.
IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ HA ДОГОВОРА
Чл. 9./1/ C изтичане срока на договора;
/2/ По взаимно съгласие;
V. ОБШИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Чл. 10. При спор относно качеството на изпълнението или други условия,
същият се решава от страните чрез преговори и доброволно, водени от
направеното предложение от кандидата за изпълнител и тълкуването на
разпоредбите на този договор или по исков ред. Всички промени в настоящия
договор следва да бъдат извършени по взаимно съгласие между страните,
изразено в писмена форма.
Чл. 11. Неразделна част от този договор е ценовото предложение
/приложение №1/.

Чл. 12. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащата
нормативна уредба.
Адреси за разменяне на официални уведомления, в това число отправяне и
приемане на заявки :
e-mail Възложител dkc3pleven@mbox.contact.bg
е-mail Изпълнител info@diasystems.biz
Упълномощени лица на страните :
Възложител :
Изпълнител : Красимир Дерилов
Чл. 16. Настоящият договор се състави в два еднакви екземпляра и се
състои от три страници.
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