ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Днес,
2016 г. в гр. Плевен, се сключи настоящият договор за
покупко-продажба между:
„АЙ ПИ ПЛЮС" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, гр.
София; р-н Лозенец, квартал Южен парк, бл. 27, вх. Б, ет. 1; ап. 4, регистрирано в
TP с ЕИК № 201238483, представлявано от Анжело Георгиев Чепилев - Управител,
наричано по-долу ПРОДАВАЧ
и от друга страна
,*ЦКЦ III - ПЛЕВЕН" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, кв.
„Строгозия", регистрирано в TP c ЕИК № 000411959, представлявано от Красимир
Трифонов, наричано по-долу КУПУВАЧ.
Страните се споразумяха за следното:
I. Предмет на договора
I. Медицински изделия, производство на италианската фармацевтична компания
GUNA S.p.A., съгласно приложение № 1 спецификация на продуктите.
II. Поръчки и начин на плащане
1. Купувачът приема да заплаща стойността на медицинските изделия съгласно
Приложение № 1, което е неразделна част от договора.
2. За всяка поръчка на Купувача, Продавачът издава проформа фактура за
потвърждение на приемането на поръчката.
3. Цената по предходния член са заплаща по следния начин: банков път, по сметка
на Продавача: ,Длианц Банк България" АД, IBAN BG17BUIN95611000259256.
4.

Срок на плащане:

авансово. За всяко плащане Продавачът издава фактура,

удостоверяваща плащането на стойността.
III. Преминаване на собствеността
5. Собствеността на медицинските изделия, предмет на настоящия договор
преминава върху Купувача в момента на окончателното изплащане на дължимите
суми. До този момент, стоката е собственост на Продавача.
IV. Доставка
6. Продавачът е длъжен да предаде стоката, поръчана и заплатена по описания погоре начин в рамките на 2 работни дни след заплащането й от страна на Купувача.
Доставката на поръчаната стока, става за сметка на Продавача.

V. Права и задължения на страните
7. Продавачът е длъжен да предаде медицинските изделия във вид, количество и
качество съгласно уговореното c Купувача.
8. Купувачът е длъжен:
- да заплати уговорената цена в размера, по начина и сроковете, определени в
настоящия договор;
- да получи медицинските изделия предмет на настоящия договор.
VI. Съобщения
9. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора, ще
се извършват в писмена форма, изпратени по мейл или чрез препоръчана поща.
VII. Неизпълнение
10. Клаузите на този договор се допълват от разпоредбите на българското
гражданско законодателство, Търговския закон и всякакви други законови
разпоредби, които уреждат взаимоотношенията, породени от този договор между
страните.
11. Всяка една от страните не отговаря за неизпълнението на задълженията си по
настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила.
12. При забава от страна на Купувача при заплащането на уговорената в
настоящия договор сума той дължи неустойка в размер на 0,5% на ден просрочие
от дължимата цена, но не повече от 20%.
VIIL Общи разпоредби
13. Настоящият договор влиза в сила от 01.07.2016 г. и остава в сила 1 (една)
календарна година.
14. Ако една от страните не изпълни - частично ҡли изцяло, или изпълни неточно
някое от задълженията си по настоящото споразумение, и след като изправната
страна отправи писмено предупреждение до неизправната страна c даден подходящ
срок за доброволно изпълнение, след който ще счита договора за прекратен.
15.ВСИЧКИ спорове, породени от този договор или отнасящи се до него,
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване
на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали
обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори и отстъпки между страните, а
когато това се окаже невъзможно - по съответния съдебен ред.
16.Съдържащата се в настоящия договор информация, а също така всякаква
информация иАши документи, свързани c изпълнението на му представляват
търговска тайна и страните се задължават да не ги разпространяват, както по време
на действието на договора, така и след прекратяването му.
17. Всички изменения и допълнения на настоящия договор ще се извършват в
писмена форма.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните.
-

Приложение № 1 - Спецификация на медицинските изделия
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