ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА
№ 1/2016 г.

Днес 26.05.2016 г. в гр.Плевен се подписа настоящия договор за доставка
между фирма „Галена" ЕООД,представлявана от Д~р Пламен Върбанов
Керековски,с търговски адрес гр. Бяла Слатина,област
Враца,ул."Гимназиална"№ 6, наречена в договора „ДОСТАВЧИК",от една
страна и фирма ДКЦIII Плевен ЕООД,представлявана от Д-р Красимир
Трифонов, с търговски адрес гр. Плевен,ж.к. „Сторгозия" 5 наречена в
договора „КУПУВАЧ" ? от друга страна.

ПРЕДМЕТ HA ДОГОВОРА
1.1. · Доставчикът се задължава да достави, а купувачът да приеме и
заплати следните стоки9описани по вид и количество.както следва:
1.2.

Лекарствени средства

по приложена спецификация.

СРОКОВЕ HA ДОСТАВКА

1.1.

Срокът на доставката e до 24 часа от датата на заявката.

1.2.

Предсрочни доставки са допустими с предварително писмено
съгласие на доставчика.

1.3.

Купувачът предоставя заявките по табеладато доставката се
предоставя в регистратурата на ДКЦ III.

ПЛАЩАНЕ

1.1.

Плащането се извършва по банков иът на банковата сметка на
Доставчика в 60 дневен срок от датата на издаване на фактурата.

РЕКЛАМАЦИИ

1.1.

Рекламации за липси,нарушена опаковка и др. се правят при
приемане на стоката от Купувача.

1.2.

Рекламации за скрити дефекти и недостатъци се правят в 10 дневен
срок от откриването им,но не по-късно от 30 дни преди изтичане на
срока на годност.

1.3.

Купувачът е длъжен при установяване на количествени
несъответствия да свика комисия,в която да участвува представител
на Доставчика,а ако Доставчикът не изпрати представител,актът се
съставя c представител на Булгарконтрола.

НЕУСТОЙКИ

1. При неизпълнение на настоящия договор неизправната страна дължи
на изправната неустойка в размер на един процент за всеки
просрочен ден,но не повече от 5 процента от стойността на
дължимата сума.

РАЗВАЛЯНЕ HA ДОГОВОРА

1. Договорът се счита за развален по вина на Доставчика,ако
последният не достави стоките,предмет на договора в предвидения
срок.
2. Договорът се счита за развален,ако Купувачът не спази срока за
плащане.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащата нормативна уредба.
2. Настоящият договор влиза в сила на 01.07.2016г.и е със срок на
действие една година считано от тази дата.
Настоящия договор се състави и подписа в два еднообразни
екземпляра - по един за всяка от страните.
Банковата сметка на Доставчика: BG63UNCR 7000 1519 8587 62
При УникредитБулбанк,гр. Враца.
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