С П Е Ц И А Л И З И Р А Н А Б О Л Н И Ц А ЗА А К Т И В Н О Л Е Ч Е Н И Е
ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ „ПРОФ. ИВАН М И Т Е В " Е А Д
София 1606, бул. "Акад. Иван Гешов" № 11

тел.: 81-54-210; факс: 952-16-50

ДОГОВОР

№

Ш.

I

..$:..@&...шьт.

Днес,
2016 г., в гр. София, на основание Чл.101е, ал.1 от ЗОП, в
резултат на проведена процедура по реда на глава 8а от ЗОП. с публична покана,
обявена в РОП под № 9052342 от 11.04.2016г. и във връзка с Протокол на Комисията от
16.05.2016г., се сключи настоящият договор с предмет: Доставка на течен кислород,
между страните:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
СБАЛДБ Проф. Иван Митев ЕАД
с адрес: гр. София - 1606, бул. "Акад. Иван Гешов" № 1 1 ,
БУЛСТАТ 000 662 790, тел.: 81-54-210, факс: 952-16-50, представлявано от Мария
Екимова - Пенева - Изпълнителен директор и Геновева Бачорска - Главен счетоводител

ИЗПЪЛНИТЕЛ "СОЛ България" ЕАД
с адрес: гр. София - 1510, ул. "Владайска река" №12. тел.: 936 64 49; факс: 936
78 59
БУЛСТАТ 121 803 715, per. по ф.д. № 15250 / 1998г. на СГСъд, e-mail:
offi се ((i so I b u I ga r i a. com, представлявана от Марин Стоев Димитров в качеството му на
Прокурист на фирмата, упълномощен нотариално от Изпълнителния директор Ивано
Романело,

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави чист сертифициран
медицински кислород с чистота не по-малко от 99%. отговарящ на изискванията за
качество по БДС и Европейската фармакопея. Доставката ще се осъществява с
транспорт на Изпълнителя - специализирана автоцистерна, оборудвана с помпа за
преточване, отговаряща на изискванията за превоз на опасни товари (ADR). В случай
на необходимост. Изпълнителят предоставя и инсталира за безвъзмездно ползване за
нуждите на Възложителя резервоар с обем 5куб.м. за целия срок на договора.
Инсталирането следва да се извърши на нова площадка, построена от Изпълнителя, а
монтажът и пускането в експлоатация на новия резервоар да се осъществи в срок до
30.06.2016г, когато изтича срока на действащия в момента договор за доставка на
кислород. По време на монтажа и инсталирането на новия резервоар, следва да не се
нарушава режима на работа на действащия такъв.
1.2
Място на доставката - бул. ..Акад. Иван Гешов" №11
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II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1
Цената е определена на основание ЧлЛОТе, ал.1 от ЗОП, до краен
получател и включва всички дължими от Изпълнителя такси, данъци и транспортни
разходи за доставка, както и разходите за труд за техническо обслужване и
профилактика на резервоара за съхранение на течен кислород при Възложителя. Цена
на течен кислород 200.00 лв/тон без ДДС, /240.00.лв./тон с ДДС/.
2.2
Цената е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на
договора.
2.3 Общата стойност на договора е приблизително 20 000.00 лв. без ДДС /24
000,00 лв. с ДДС/.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
3.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да подава периодично заявка за
количеството необходим течен кислород.
3.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати доставения кислород, в срока,
определен в Раздел V, т.5.1 от договора.
3.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме заявените количества кислород.
3.4 При установяване на явни или скрити недостатъци и дефекти по доставката,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да поиска
тяхното възстановяване или замяна в определен от него срок.
3.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се задължава да заяви и закупи цялото количество по
договора, за срока на неговото действие.
3.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и
да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави заявените количества кислород в
срок до 24 часа от момента на получаване на заявка от страна на Възложителя.
4.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да продаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ кислород,
предмет на Договора, по цени, съгласно Раздел II, т.2.1.
4.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави необходимите количества кислород
със собствен транспорт, отговарящ на нормативните уредби и БДС и притежаващ помпа
за зареждане на кислорода в станцията на Възложителя.
4.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предава
кислорода
на
упълномощено
от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно лице, чрез съставяне на предавателно-приемателен
протокол.
4.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване да възстанови количеството или
замени некачествените и негодни медицински газове при условията на настоящия
Договор.
4.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже задълженията по Раздел IV, т.5, ако
се докаже, че медицинските газове, предмет на договора са повредени по вина на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява техническо обслужване и
профилактика на резервоара за съхранение на течен кислород, като разходите за труд са
включени в цената на кислорода.
4.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение
с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на
настоящия договор и да предостави
оригинален екземпляр на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 - дневен срок.
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4.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, при подписване на договора, да представи
необходимите, съгласно ЗОП документи, издадени от съответните
компетентни органи
V. ПЛАЩАНИЯ
5.1 Плащанията се извършват по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
срок до 60 календарни дни след доставка и представяне на фактура, окомплектована с
приемо-предавателен протокол и копие от заявката на Възложителя.
Данни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IB A N
BG33 U N C R 7630 1075 8818 39
BIC
U N C R BGSF
Банка
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
В изпълнение Чл.З, ал.1 от Закона за счетоводството. Изпълнителят е длъжен да
фактурира доставката на български език. В случай на запис на латиница по
фактурата, Възложителят не приема документа и го връща на Изпълнителя за корекция.
5.2 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор / договори за подизпълнение.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него след
представяне на:
- протокол, подписан от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ, удостоверяващ приемането от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършените доставки и предоставените услуги от
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ
с договорените
изисквания,
с
приложени
доказателства от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че същият е заплатил на подизпълнителя/ите
всички извършени от него дейности по сключения между тях договор за
подизпълнение.
или
- доказателства от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че договорът за подизпълнение е
прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя

VI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ - няма
6.1 Предвиденият подизпълнител в офертата
7
(наименование и правноорганизационна форма и индивидуализираща информация)
извършва:
77777
(посочват се видовете работи от предмета на
поръчката, които ще се предложат на конкретния подизпълнител);
ТГ^7
% (посочва се съответстващият на тези
работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка).
6.2 Сключваният договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
от отговорността му за изпълнение на предмета на настоящия договор.
6.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:
Сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл.
47, ал. 1 или 5 от ЗОП;
Възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на
обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;
Заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато:
а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1
или 5 от ЗОП;

б) Предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за
изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за
подизпълнение;
в) Договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя.
6.4 В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в
настоящия договор подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати
оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по т.6.3.
6.5 Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от
дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
6.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по
време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП,
както и при нарушаване на забраната по т 6.3 в 14-дневен срок от узнаването.
6.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за
обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в
присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ
7.1 При забавяне на доставката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
неустойка в размер на 0,01 % на ден от стойността на забавената доставка
/съгласно т. 4.1/, но не по-вече от 5 % от стойността на неизпълнението.
7.2 При просрочено плащане над 60 дни / съгласно т.5.1/, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,01% на ден, но не по-вече
от 5 % от дължимата сума.
7.3 Договорът се сключва за срок от 1 /една година/, считано от 01.07.2016 г..
7.4 Договорът се прекратява:
> С изтичане срока на действие;
> Едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на
обективни обстоятелства, които не е могъл да предвиди, не е в
състояние да изпълни своите задължения.
> При неизпълнение или лошо изпълнение на договореностите от
страна на Изпълнителя, Възложителят има право едностранно да
прекрати договора.
7.5 Неуредените в този договор въпроси се уреждат от ЗЗД и действащото
законодателство. При нерешим чрез преговори спор между страните, същия
се отнася за решаване пред компетентен съд.
Договорът е съставен в два^еднообразни екземпляра, по един за Изпълнителя и
Възложителя.
/

/Изпълнителен Директор - Мария Екимова - Пенева/

/Гл. счетоводител - Г. Бачорска/

/Юрисконсулт - Е. Стойнова/

