ДОГОВОР ЗА

ДОСТАВКА

Днес, 08.09 2015 г. в гр. Троян, на основание чл.74 от ЗОП във
връзка с Решение № А-909/21.08.2015 г. на Управителя на
"Многопрофилна болница за активно лечение - Троян" ЕООД, се сключи
настоящия договор за услуга , между:
1. “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
– ТРОЯН” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 110502461,със седалище и адрес на
управление: гр. Троян, община Троян, област Ловешка, ул. “Радецки” №
30, представлявано от управителя д-р Пенко Стайков Бамбов с постоянен
адрес гр. Троян, ул.”Криволак” №16, ЕГН 6309033060 , наричан по-долу
за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и
2. "МАСТЪР-ПИК” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 121855651, със
седалище и адрес на управление гр. София, община Столична,р-н Изгрев,
Парк хотел Москва, ул.”Незабравка” №25, ет3 офис 305, представлявано от
Колю Петков Колев, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Галилео Галилей”
бл. 15, ет.3, ап.15,ЕГН 7007223020, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. Страните по настоящия договор се договарят за следното:
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да доставя ежедневно храна за лежащо болни по
диети утвърдени с Единен сборник рецепти за диетични ястия , храна за
дежурен персонал и кисело мляко за предпазна храна на персонал.
Чл.2. Количеството на доставяната по настоящия договор готова
храна е в рамките на нуждите на "МБАЛ - Троян" ЕООД гр. Троян и ще се
доставя за срок от 1 /една/ година от сключването на договора .
Чл.3. Количеството и грамажите на порциите да отговарят на
утвърдените с Единен сборник рецепти за диетични ястия.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да гарантира качеството на готовата храна с персонал,
притежаващ необходимата професионална квалификация /инструктор
диетично хранене или диетолог/.
Чл.4. Доставките по договора се извършват на база на подадена
заявка от Възложителя за броя на пациентите и персонала до 10,00 часа на
предходния ден.
Чл.5.Храната да се доставят за сметка на Изпълнителя до кухненски
блок на “МБАЛ-Троян”ЕООД два пъти дневно – 11,30 часа за обедно
хранене и 17,00 часа за вечеря и пакетирана закуска. За почивни и
празнични дни – в същите часове, като и трите хранения са пакетирани.
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II . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да извършва услугата по цена
с включен ДДС.
(2) Цената на услугата е съгласно приложената оферта, която е
неразделна част от настоящия договор.
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните задължения:
а) Да извършва доставката ежедневно
б) Да получава заявките за броя на пациентите и персонала до
10,00 часа на предходния ден
в) Да доставя храната три пъти на ден до кухненския блок на
болницата в индивидуални съдове за всяко отделение.
г) Да издава фактура до 3-то число на месеца следващ месеца
на доставката, като същата да носи дата 30-то/31-во число на месеца , за
който се отнася доставката.
г) Да получи стойността на доставката чрез банков превод по
сметка BG09SOMB91301011506301 в Общинска банка АД, клон
Денкооглу, в срок от 30 (тридесет) дни от датата на издаване на фактурата.
Чл.8 При извършване на доставката да се спазват всички правила за
охрана на труда.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи услугата, предмет на
настоящия договор.
Чл.10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения:
а) да изпълни задължението си по получаването на готовата
храна.
б) да действа добросъвестно при получаване на доставката
в) да внесе уговорената цена по сметката ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при
условията на отсрочено плащане от 30 (тридесет) дни от датата на издаване
на фактурата.
Чл.11. Собствеността и риска върху доставената готова храна
преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на приемането на същата в
собствения обект.
Чл.12. Заявките и готовата храна ще се приемат и предават от
упълномощени представител на изпълнителя и възложителя.
IV. НЕУСТОЙКИ, ОБЕЩЕТЕНИЯ, ГАРАНЦИИ
Чл.13. За гарантиране изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гаранция в размер 1% (един процент) от
стойността на договора, и се представя, освобождава или задържа по реда
на чл.60 от ЗОП.

