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! ИСУЛ'! ЕАД София

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

Днес, 2016 г., в гр. София между:

УМБАЛ “ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ”ЕАД, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, п.к. 1527, район “Оборище”, ул.“Бяло море"№ 8, тел. 9432215, 
факс 9432180, ЕИК 831605806, представлявано от доц. д-р Григорий Неделков, дм -  
Изпълнителен директор, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 
страна, и

„АГАРТА -  ЦМ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София-1855, 
с. Долни Богров, ул. „40-та”, № 1. Тел.:02 8765542, факс: 02 9743973, ЕИК 121096923, 
представлявано от Ценка Петкова Маринова - Управител, от друга страна, наричано за 
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл.41 ал.1 от ЗОП и Решение № РД-03- 
57/19.07.2016 г. на Изпълнителен директор за определяне на изпълнител на обществена 
поръчка, публикувана в регистъра на АОП под № 00494-2016-0015 се сключи 
настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава периодично да доставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по негова заявка, хигиенни материали -  наричани тук и по-долу за 
краткост “стоките”, съгласно Ценовото предложение към настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си да не закупи количествата по ал.1 в
пълен
размер.

II. ЦЕНА И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
Чл.2.(1) Общата стойност на доставките по договора е в размер на 91 272,00 лв. 

без ДДС или 109 526,40 лв. с ДДС, съгласно приетата спецификация.
(2) Цената е определена при условията на доставка до краен получател.
(3) Общата стойност по ал.1 е прогнозна и служи за определяне на гаранцията за 

изпълнение, като не ангажира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с точното й спазване.

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3.(1) Плащането по договора се осъществява в български лева, чрез банков 

превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следната разплащателна сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
BIC код: UBBSBGSF, IBAN: BG87 UBBS 8427 1010 2054 16 при банка „ОББ”АД, клон 
Искър.

(2) Заплащането на стоките се извършва след представяне на фактура за 
доставка -  оригинал, отсрочено до 60 дни.

IV. СРОК НА ДОГОВОРА И ДОСТАВКИТЕ
Чл.4.(1) Договорът се сключва за срок от 2 (две) години считано от датата на 

подписването му.
(2) Периодичните доставки на стоките се извършват в срок до 72 часа от 

предварителна писмена или заявка по факс/телефон или E-Mail - в зависимост от 
потребностите.

V. МЯСТО И ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
Чл.5.(1) Мястото на доставяне на стоките е краен получател сектор 

„Снабдяване” на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, ул.„Бяло Море“ № 8.
(2) За датата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали при 

получателя, съгласно приемо-предавателния протокол и представена фактура.
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VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. За срока на договора да извършва периодични доставки на стоки в 

договорения срок по чл.4, ал.2.
2. Да предава стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на 

доставяне, като представи анализни сертификати на конкретната партида.
3. Да доставя стоките опаковани и маркирани в съответствие с изискванията за 

транспорт и съхранение, отговарящи на параметрите, посочени в оригиналните 
проспекти на производителя.

4. С доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставна фактура -  
оригинал.

5. Да замени в срок до 24 часа стоките, рекламирани по отношение на 
качеството и срока на годност.

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да заявява необходимите стоки по вид и количество, в зависимост от нуждите

си.
2. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, 

количество и качество.
3. Да прегледа количеството, качеството и срока на годност на доставените 

стоки, и да ги рекламира, ако това е необходимо.
4. Да заплати стойността на доставените стоки в срок и при условията на чл.З, 

ал. 1 и 2 от договора.

VIII. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
Чл.8.(1) Приемането на стоките се осъществява от началник с-р „Снабдяване” на 

УМБАЛ „Царица Иоанна-ИСУЛ" ЕАД с подписване на приемо-предавателен протокол, 
удостоверяващ, че стоките са получени, като в протокола се отбелязва датата и часа на 
извършената доставка.

(2) Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставка.

IX. ГАРАНЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл.9.(1) При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3.00 % от стойността на договора 
с ДДС 3 285,79 лв. /три хиляди двеста осемдесет и пет лв. и 0,79 ст./

(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава след приключване на договора и в 
зависимост от добросъвестното му изпълнение, в срок до 10 дни след писмено й 
поискване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, 
през който средствата законно са престояли при него.

Чл.9а.(1) При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължението по 
чл.6, т.1 от договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% от 
стойността на заявената но недоставена стока за всеки час забава, но не повече от 20 % 
от стойността по договора.

(2) При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължението по чл.6, т.5 
от договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% от 
стойността на рекламираните но незаменени стоки за всеки час забава, но не повече от 
20 % от стойността по договора.

(3) При виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на останалите 
задължения по договора, същият отговаря за всички преки и непосредствени вреди и 
пропуснати ползи.



(4) При забава на плащанията по чл.7, т.4 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законна лихва върху забавената стойност за всеки просрочен ден, 
но не по-вече от 2% от забавената стойност.

(5) Размерът на неустойките предвидени в ал.2 и 3 се прихващат от 
предоставената гаранция за изпълнение, а в случай на недостиг, от плащанията към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.10. Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на срока посочен в него.
2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на 

обществената поръчка — предмет на договора, извън правомощията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да 
предотврати -  с 5 дневно писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.10а.(1) Настоящият договор може да бъде прекратен /изцяло или частично/ от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по чл.6, т.1 и т.5 от 
договора с повече от 72 часа.

2. При невъзможност да достави част от заявените стоки, описани в приетата 
спецификация.

(2) В случаите на ал. 1, т.1 и т.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, след писмено уведомление 
до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, може да усвои представената гаранция за изпълнение по договора.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 11. Всички спорове, във връзка с този договор се решават с преговори при 

условията на взаимно разбирателство и консенсус, а ако не се постигне съгласие, 
спорът се разглежда по реда на ГПК.

Чл. 12. За неуредени въпроси в настоящия договор се прилага действащото 
българско законодателство.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по едДм. за всяка 
една от страните.
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Ценово предложение Приложение № 8
Об.
поз.
№

подпоз
иция

№
НАИМЕНОВАНИЕ Мярка Количество Търговско

наименование
ед. цена без 

ДДС
обща ст-т 
без ДДС

обща ст-т 
с ДДС

1 8
Чували

Полиетиленови черни чували от LDPE 
60/90-80мкр бр. 15000

Полиетиленови 
черни чували от 
LDPE
60/90-80мкр 0.42 6300.00 7560.00

Полиетиленови жълти чували от LDPE110/80- 
70мкр бр. 4000

Полиетиленови 
жълти чували от 
LDPE110/80- 
70мкр_______ 0.92 3680.00 4416.00

V

Полиетиленови жълти чували от LDPE 
6О/90-7Омкр бр. 2000

Полиетиленови 
жълти чували от 
LDPE
60/90-70мкр

Полиетиленови чували мат от LDPE 60/90-70 
мкр бр. 110000

Полиетиленови 
чували мат от 
LDPE 60/90-70 
мкр

Чували за смет черни 50 х 60 -  35 л. опаковка 
по ЗОбр. оп. 1400

Чували за смет 
черни 50 х 60 -  
35 л. опаковка 
по ЗОбр.

Чували за смет жълти 50 х 60 -  35 л. опаковка 
по ЗОбр. оп. 2000

Чували за смет 
жълти 50 х 60 -  
35 л. опаковка 
по ЗОбр.______

Чували за смет черни 58 х 72 -  50 л. опаковка 
по 20бр. оп. 3200

Чували за смет 
черни 58 х 72 -  
50 л. опаковка 
по 20бп.______

1260.00 1512.00

42900.00 51480

1190.00 1428.00
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Чували за дезинфекция на опасни отпадъци с 
пара под налягане с микровълнов дезинфектор 
"Синтион".

бр. 12000

Чували за 
дезинфекция на 
опасни
отпадъци с пара 
под налягане с 
микровълнов 
дезинфектор 
"Синтион". 2.57 30840.00 37008.00

9 Чували полиетиленови червени, с надпис 
"Опасен отпадък" и връзка 60/90 - 80л. бр. 1000

Чували
полиетиленови 
червени, с 
надпис "Опасен 
отпадък"и 
връзка 60/90 - 
80л. 0.23 230.00 276.00

Сумата от единичните цени без ДДС на цялата 
обособена позиция да се нанесе в колона 7, по 
която ще се извърши класирането, сумата от 
общите ст-ти без ДДС на цялата обособена 
позиция да се нанесе в колона 8, а сумата от 
общите ст-ти с ДДС на цялата обособена 
позиция да се нанесе в колона 9

7.90 91272.00 109526.40


