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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
за изработка, доставка и монтаж на различни видове мебелировка 
за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна

	Днес, ...................... г., в гр. Варна между:
................................................................, със седалище и адрес на управление ............................................................
..............................................................., представлявано от ..........................................................................................., 
в качеството му/им на.................................................................., наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ и
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, ЕИК: 103562052, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул „Хр. Смирненски“ №1, тел. 052 302875/6 и факс: 052 302874, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, представлявано от проф. д-р Жанета Георгиева, д.м. - Изпълнителен директор, чрез Марта Дракова, Директор „Икономически дейности“ - упълномощено лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП, притежаваща нотариално заверено пълномощно от законния представител на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна с рег. № 1465 от 17.10.2013 г. на нотариус Светлана Стойчева с рег. №193 на НК, с район на действие - РС Варна, от друга страна, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, се сключи настоящия договор за следното:
Предмет и срок на договора.
ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА правото на собственост върху различни видове мебелировка, описани подробно в Приложение №1, изработени по спецификация на КУПУВАЧА и със собствени на ПРОДАВАЧА средства, и наричани по-долу за краткост ВЕЩТА, срещу цена, която КУПУВАЧЪТ се задължава да му заплати в размера и при условията указани по-долу в настоящия договор.
Срок на договора
Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие до доставянето и монтирането на ВЕЩТА от ПРОДАВАЧА, удостоверено с подписването на приемо-предавателен протокол, отразяващ приключилите дейности без забележки и в пълен обхват, и представянето на оригинална данъчна фактура и до изтичане на гаранционния срок, посочен в чл.9.
Стойност на договора и начин на плащане.
Стойността на договора е …………………. (………………………................………………) лева с ДДС, с включени всички дължими елементи - изработка, доставка, монтаж и други.
Плащането по настоящия договор ще се извърши чрез банков превод в български лева, по следната банкова сметка на ПРОДАВАЧА: Банка: ................................................., IBAN …................................., BIC ...................
КУПУВАЧЪТ ще заплати на ПРОДАВАЧА уговореното възнаграждение в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на двустранно подписан приемо-предавателен протокол, с отразяване в него на приключилите дейности, без забележки и в пълен обхват, и оригинална данъчна фактура. 
Задължения на ПРОДАВАЧА
ПРОДАВАЧЪТ се задължава:
да предаде ВЕЩТА за ползване в състояние, в срок и по начин, уговорени по- долу в настоящия договор;
да изработи ВЕЩТА на свой риск със собствени средства в срок до ........ (.........................) календарни дни, считано от датата на подадена от КУПУВАЧА заявка за изработка, по начин така, че тя бъде годна за предвиденото й предназначение;
да достави и монтира ВЕЩТА в срок до ......... (................) работни дни след подадена от КУПУВАЧА заявка за монтаж;
да прехвърли на КУПУВАЧА правото на собственост върху ВЕЩТА.

ПРОДАВАЧЪТ отговоря за доброто качество на вложените във ВЕЩТА материали.
Разходите и риска по транспортирането и монтирането на ВЕЩТА са за сметка на ПРОДАВАЧА.
ПРОДАВАЧЪТ се задължава да извършва гаранционна подръжка на ВЕЩТА в срок от ............... (.................................) месеца след двустранно подписване на приемо-предавателен протокол, отразяващ приключилите дейности, без забележки и в пълен обхват. 
Гаранционното обслужване обхваща безвъзмездното отстраняване на всякакви повреди и отклонения в нормалното функциониране на ВЕЩТА, до изтичането на срока, посочен в чл. 9.
ПРОДАВАЧЪТ се задължава да отстранява възникналите повреди и неизправности по ВЕЩТА в срок до ......... (....................) работни дни, считано от датата на получаването на писмено уведомление от КУПУВАЧА за съответната повреда.
Предаване на ВЕЩТА. Прехвърляне на собствеността и риска.
Страните се споразумяват ВЕЩТА да бъде предадена в състояние, отговарящо на договореното й предназначение.
Местоизпълнението на задължението на ПРОДАВАЧА да предаде ВЕЩТА е  МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находяща се на адреси: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1 и бул„ Цар Освободител“ №100.
Собствеността и рискът от погиването на ВЕЩТА се прехвърлят върху КУПУВАЧА с двустранното подписване на приемо-предавателен протокол, отразяващ приключилите дейности, без забележки и в пълен обхват, удостоверяващ нейното предаване и монтиране в изправно състояние.
Задължения на КУПУВАЧА.
КУПУВАЧЪТ е длъжен:
да получи ВЕЩТА и да я прегледа;
да заплати цената в срока и по указания в договора начин.
Отговорност за скрити недостатъци и съдебно отстранение. 
При скрити недостатъци, съществували преди монтирането на ВЕЩТА, констатирани със съответен двустранен протокол, КУПУВАЧЪТ има право да иска от ПРОДАВАЧА да поправи ВЕЩТА за своя сметка, или да я замени с качествена такава, или да иска намаление на цената. В случай че ПРОДАВАЧЪТ не изпълни нито едно от посочените в предходното изречение, КУПУВАЧЪТ има право да развали договора, като върне ВЕЩТА и получи обратно платената цена, заедно с разноските и вредите си от сделката.
ПРОДАВАЧЪТ декларира, че е собственик на материалите, от които е изработена ВЕЩТА, и че не му е известно към датата на сключване на договора трети лица да имат или да претендират да имат права върху нея.
В случай, че бъде съдебно отстранен от ВЕЩТА, КУПУВАЧЪТ има право да получи от ПРОДАВАЧА всички суми, които е платил на последния, ведно с неустойка в размер на 50 (петдесет) % от стойността на ВЕЩТА, с включен ДДС.
Неизпълнение.
При неоснователен отказ от страна на ПРОДАВАЧА да изпълни задълженията си по чл.6, чл.9 и чл.10 от настоящия договор, той дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 5 (пет) % от стойността, посочена в  чл.2 за всяко отделно неизпълнение.
Форсмажорни обстоятелства.
Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
Страната, изпаднала в забава поради непреодолима сила, е длъжна да уведоми писмено насрещната страна в 3 (три)- дневен срок, от настъпването на събитието, причинило невъзможността за точно изпълнение.
Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава в момента на настъпването на споменатото в предходната точка събитие, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените от насрещната страна вреди.
Заключителни клаузи.
Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно не изпълнява свое задължение по него, след като е била надлежно поканена да го изпълни и й е предоставен обективен и достатъчен срок за изпълнение на съответното задължение.
В случай, че изправният КУПУВАЧ е купил заместваща стока след разваляне на договора по вина на ПРОДАВАЧА, последният му дължи разликата между по- високата стойност на заместващата стока и стойността посочена в чл. 2 от настоящия договор.
Всички спорове по повод настоящия договор ще се уреждат от страните по приятелски начин чрез преки преговори. При непостигане на съгласие, спорът ще се отнася за решаване пред компетентния български съд.
За всички неуредени в договора въпроси се прилага действащото българско законодателство.
Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни ако са направени в писмена форма, подписани от овластените представители на ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА. Писмената форма ще се счита за спазена и при получаване на съобщение по факс или e-mail.
За целите на настоящия договор, контактите за кореспонденция на страните са както следва:

За КУПУВАЧА
За ПРОДАВАЧА
Населено място

гр. Варна
ж.к., улица, №

бул.„Христо Смирненски“ №1
Телефон

052 978500
Факс

052 302874
Мобилен телефон


Лице за контакт

Николина Христова
Електронна поща

officeub@mail.bg

При промяна на банковата сметка на ПРОДАВАЧА, както и на данните, посочени в чл. 29, страните се уведомяват писмено. Ако някоя от страните не уведоми за това другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения.
Условията на договора могат да се променят и/или допълват само в случаите, регламентирани в ЗОП и по взаимно писмено съгласие на страните.
При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са неразделна негова част:
32.1. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, съгласно чл.101ж, ал.2, т.1 от ЗОП:
а) Актуално/и свидетелство/а за съдимост на представляващия/те ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
32.2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП;
32.3. Приложение №1

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра на български език - един за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА.

За КУПУВАЧА: 							За ПРОДАВАЧА: 
Директор ИД:		.................................			Управител:	..................................
			(Марта Дракова)					(                                    )


Гл. счетоводител: 	.................................
			(Албена Докторова)


Съгласували:
Юрисконсулт:		 ................................	 		
			(***************)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към договор за изработка, доставка и монтаж на различни видове мебелировка 
за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, сключен на ............2016 г., 
между МБАЛ „Света Марина” ЕАД и „...................................”

Спецификация
	...............................

Допълнителни изисквания към материалите:

№ 
Материал
Дебелина
Цвят
Допълнителни изисквания
 1
Лице на мебелите - врати и рафтове

ПДЧ
18 мм
********** 
1. Плоскстите да са с меланиново покритие.
2. Да отговарят на Европейска норма EN 312-3, емисия E1.
 2
Корпус на мебелите 

ПДЧ
18 мм
**********
1. Плоскстите да са с меланиново покритие.
2. Да отговарят на Европейска норма EN 312-3, емисия E 1.
 3
Гръб на мебелите 

фазер
3 мм
**********
1. тип НВ, съгласно европейски норми EN316, EN622-1  и RN622-2.
 4
Термоплот

ПДЧ
28 мм

**********
1. С HPL покритие.
2. Да отговарят на Европейска норма EN 312-3, емисия E 1.
3. HPL ламинат с дебелина 0,3 мм е в съответствие с EN 438, тип HPL-EN438-HGP.
 5
Кант

ПВЦ
2 мм - за врати и рафтове
0.4 мм - за корпус
**********
1. С цвета на ПДЧ плоскостите.
 6
Дръжки

алуминий
-
**********

 7
Мивки

инокс
-
инокс
1. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца.

Срок на изработка: до .............. (.....................) календарни дни, считано от датата на подадена от КУПУВАЧА заявка за изработка; 
Срок на доставка и монтаж:  до ......... (................) работни дни след подадена от КУПУВАЧА заявка за монтаж.
Гаранционен срок: .............. (....................) месеца, считано от датата на доставка и подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ предаването на ВЕЩТА.
Начин на плащане: отложено, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на двустранно подписан приемо-предавателен протокол, с отразяване в него на приключилите дейности, без забележки и в пълен обхват, и оригинална данъчна фактура. 

	За КУПУВАЧА: 						За ПРОДАВАЧА: 
	Директор ИД:		.................................		Управител:		..................................
				(Марта Дракова)					(                                    )

	Гл. счетоводител: 	.................................
				(Албена Докторова)

