
/'УМ БАЛ “Ц*риц* Йожнна-'

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

Днес,< '2015г., 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

„Медимекс-П”ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София - 1000, ул. 
„Братя Миладинови” № 7, тел.: 02 9877162, факс:02 9861592, ЕИК 121623770, 
представлявано от Михаела Петрова - управител, от друга страна, наричано за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл.41 ал.1 от ЗОП и Решение № РД-03-58/07.07.2015 г. 
на Изпълнителен директор, публикувано в регистъра на РОП под № 00494-2015-0009 се 
сключи настоящия договор за следното:

1.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински 
шевен материал (стоките) съгласно приетата спецификация -  Приложение № 1 към 
настоящия договор, по предварителна писмена или заявка по факс/телефон.
1.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си да не закупи количествата по т. 1.1. в пълен 
размер.
1.3.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на 
техническите стандарти на производителя.

II. ЦЕНА И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА

2.1.Общата стойност на договора е 3 429.96 лв. без ДДС и 4 115.95 лв. с ДДС, 
съгласно Приложение № 1, неразделна част от договора.
2.2.Цената е определена при условията на доставка до краен получател.
2.3.Общата стойност по т. 2.1 е прогнозна и служи за определяне на гаранцията за 
изпълнение, като не ангажира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с точното и спазване.

3.1.Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков 
превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
BIC код UNCRBGSF IB AN BG48UNCR96601034715500
3.2.3аплащането на стоките се извършва след представяне на фактура за доставка -  
оригинал, отсрочено 60 дни.

4.1. Договорът се сключва за срок от една година, считано от датата на подписването 
му.
4.2. Доставяне на стоките, предмет на настоящия договор се извършва в срок до 2 часа 
от предварителна писмена или заявка по факс/телефон в зависимост от потребностите.

5.1.Мястото на доставяне на стоките е краен получател болнична аптека на 
УМБАЛ“Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД, ул.„Бяло Море” № 8.
5.2. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

IV. СРОК НА ДОГОВОРА И ДОСТАВКАТА

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ



VI. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ

6.1. За датата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали при 
получателя, съгласно приемо-предавателния протокол и представена фактура.

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

7.1. Да предостави гаранция за изпълнение в размер на 1.00 % от стойността на 
договора /без ДЦС/ 34.30 лв. /тридесет и четири лв., О.ЗОст./ при подписването му, 
която се освобождава след приключване на договора, в срок до 5 дни след писмено 
поискване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите по т. 11.2 и 11.3.
7.2. Да достави стоките в договорения срок.
7.3. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на 
доставяне, като представи анализни сертификати на конкретната партида. Стоката да е 
подходящо опакована и маркирана в съответствие с изискванията за транспорт и 
съхранение, и да отговаря на параметрите, посочени в оригиналните проспекти на 
производителя.
7.4. С доставяне на стоките до крайния получател да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
доставна фактура -  оригинал.
7.5. Да замени в тридневен срок стоките рекламирани по отношение на качеството.

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ^

8.1. Да заяви необходимите стоки по вид и количество, като прави конкретни заявки в 
зависимост от нуждите си.
8.2. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество 
и качество на описанието в настоящия договор.
8.3. Да прегледа количеството и качеството на доставените стоки и да ги рекламира, ако 
това е необходимо.
8.4. Да заплати доставените стоки в сроковете по реда на Раздел III.

IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

9.1. Приемането на стоките се осъществява от болничната аптека.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, 
удостоверяващ, че стоките са получени, като в протокола се отбелязва датата и часа на 
доставената стока.

X. СРОК НА ГОДНОСТ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

10.1. Към датата на доставка всичкият медицински шевен материал, предмет на 
договора, да е със стерилна опаковка, с гарантиран остатъчен срок на годност 
минимум 75% от обявения от производителя към датата на доставка.
10.2. При форсмажорни обстоятелства, затрудняващи доставка, съгласно договорените 
условия, се представя сертификат за форсмажор, издаден от компетентните органи.
10.3.1. При рекламация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ -  при доставка на некачествени 
стоки, рекламираните стоки е необходимо да бъдат заменени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
тридневен срок от направената рекламация.
10.3.2. Ако стоките не бъдат заменени в три дневен срок от писмено предявена 
рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в двоен 
размер от стойността на некачествената стока.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Договорът се прекратява с изтичане на срока на договора.



11.2. Договорът може да бъде прекратен от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
неспазване на договорните условия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от 5 дни, 
като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.3. Договорът може да бъде прекратен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
11.3.1. С 30-дневно писмено предизвестие.
11.3.2. При невъзможност да изпълнява поетите в договора условия.

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

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

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

еделков, дм/

И31



Приложение №1
Доставка на шевен материал за УМБАЛ 
„ЦАРИЦА ЙОАННА -ИСУЛ”ЕАД________
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Синтетичен, резорбируем, плетен конец с 
покритие, двойно опакован. Бърза резорбция 
50% на 9-ти ден и пълна резорбция на 17-21 
ден. Състав: полигликолова киселина и 
поликопролактон

1/2 кръг, 27mm, обла 3-0 75 см бр. 24 5,70 6,84 12 68,35 82,02 136,80 164,16 Велосорб

II.

Плетен синтетичен резорбируем конец с бърз 
срок на резорбция, 0 % здравина на 2 седмица; 
полиглактин 910, с покритие от полиглактин 
370 и калциев стеарат________________________
3/8 ,обратно режеща, с квадратно сечение на 
тялото,безцветен, 11mm__________________

6/0 45 cm бр. 12 7,13 8,56 36 256,61 307,93 85,56 102,67 Велосорб

"Медимекс ГГЕООД



IV.

Синтетичен, резорбируем, плетен конец- 
полигликолова киселина с покритие 
поликопролактон и калциев стеарат, 
опакован. Средносрочна резорбция 60-90 дни- 
65% здравина след 14-и ден.

13 1/2 кръг, 26 mm, обла 5-0 75 см бр. 360 6,41 7,69 36 230,59 276,71 2307,60 2769,12 Полисорб

V.
Синтетичен плетен резорбируем 
полигликолова киселина с покритие 
полимеризирана млечна киселина

19 лигатура 3-0 . 250 см бр. 120 7,50 9,00 24 181,06 217,27 900,00 1080,00 Полисорб

л __ 3429,96 4115,95

"Медимекс ГГЕООД


