
Днес ...^.(Т..т..f Т...., в град София, между:
“УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ “АКАД. ИВ.ПЕНЧЕВ” ЕАД - гр. София, вписана в АВ- 
търговски регистър към Министерство на правосъдието с ЕИК № 000664332, с адрес: гр. 
София, ул. “Здраве“ № 2, представлявана от проф. д-р Сабина Захариева дмн - Изпълнителен 
директор, наричана за краткост “Възложител”,

и
„ДИ ЕМ ДЖИ КЛИН ИК” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София-1505, ул. 
«Христаки Павлович» № 15, 1, ЕИК 131246570, представлявано от Даниела Василева 
Клисурска в качеството й на Управител, наричано по-долу за краткост „Изпълнител” 
от друга страна

в изпълнение на Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение № 
133/30.06.2017 г. за класиране и определяне на изпълнител на обществена поръчка е предмет 
„Периодична доставка на химикали и реактиви”, се състави и подписа настоящият договор за 
следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава срещу възнаграждение да 

извършва доставка, по периодични заявки, на химикали и реактиви /наричани в договора 
„продукти“/, по вид, количество, качество и цени, съгласно техническото и ценово 
предложения на изпълнителя, неразделна част от настоящия договор, съответно Приложение 
№ 1 и Приложение № 2.

Чл.2. Възложителят има право да променя посочените в Приложение № 1 количества 
продукти съобразно нуждите си, включително да се отказва от доставката на определени 
видове, както и да заявява нови, които не са включени в Приложение № 1, но са в 
изпълнение на предмета на договора. Под „нови видове” се има предвид: при спиране от 
производство и/или внос, еквивалент на видовете продукти, които са включени в 
Приложение № 1.

Чл.З. В предмета на доставката се включва и разтоварване на доставените количества 
продукти в съответния склад на възложителя, намиращ се на следните адреси: 

гр. София, ул. “Здраве” № 2.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.4. /1/. Общата стойност на договора за доставка е 1258.55 лв. (хиляда двеста 

петдесет и осем лева 0.55 ст. ) без ДДС, и 1510.26 лв. (хиляди, петстотин и десет лева, 0.26 
ст.) с ДДС.

/2./Възложителят заплаща доставените по конкретна заявка продукти по цени с 
включен в тях ДДС, съгласно ценовото предложение, представено в процедурата по 
възлагане на поръчката, представляващо неразделна част от договора - Приложение № 2.

/3/. Цените включват всички разходи по доставката, включително и разтоварването на 
заявените продукти в склада на Възложителя.

/4/. Посочените в Приложение № 2 цени не подлежат на промяна, освен в случаите 
предвидени в разпоредбите на ЗОП.

Чл.5. /1/. Цената на продуктите по конкретната заявка се заплаща от Възложителя на 
Изпълнителя в срок до 60 /шестдесет/ дни след датата на 
предавателен протокол за извършената доставка и оригш 
на писмената заявка по настоящия договор.



111. Изпълнителят издава и представя на възложителя фактура на хартиен носител и в 
електронен вариант (за осъщесатвяване на електронен приход).

Чл.6. Възложителят заплаща ценага на конкретната заявка по реда на чл. 5, с 
платежно нареждане в лева, по посочената от Изпълнителя банковата сметка.

III. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
Чл.7. Възложителят заявява необходимите продукти чрез писмена заявка до 

Изпълнителя, изпратена чрез факс или по електронна поща. Всяка заявка съдържа вида и 
количеството на заявените продукти.

Чл.8. Изпълнителят се задължава да достави и разтовари заявените от Възложителя 
продукти в съответния склад на възложителя, за което се подписва приемо-предавателен 
протокол за извършената доставка и се представя фактура.

Чл.9. /1/. Изпълнителят се задължава да достави и разтовари заявеното количество 
продукти в срок до 3 /три/ календарни дни от получаване на заявката.

111. Изпълнителят се задължава да достави и разтовари заявеното количество продукти 
по спешна заявка в срок до 24 часа от нейното получаване.

/31. Продуктите следва да са опаковани в оригинална опаковка, като тя не трябва да е с 
нарушена цялост или мокра. Продуктите се транспортират и доставят в подходяща опаковка, 
гарантираща запазването на цялостта, свойствата и качеството им.

/4/. Когато продуктите са в по-големи количества, те следва да са опаковани в кашони 
или други опаковки, които ги запазват от всякакви повреди, дължащи се на атмосферни 
условия и транспорт.

/5/. Върху всеки кашон трябва да има маркировка, която да съдържа:
а/ съкратено наименование на Възложителя;
б/ име и адрес на Изпълнителя.
/6/. Изпълнителят носи отговорност за вреди, произлезли от неправилна или 

недостатъчна опаковка или неправилна или недостатъчна маркировка.
Чл.10. /1/. Предаването на заявените продукти от Изпълнителя на Възложителя се 

удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в 2 (два) екземпляра от 
упълномощените лица на страните по договора:

- за Възложителя - Албена Петрова 02/ 895 6036 , на длъжност домакин
- за Изпълнителя -  Даниела Клисурска 02/943 0034 на длъжност Управител
111. Собствеността на продуктите, предмет на този договор, преминава върху 

Възложителя в момента на предаването им в склада на възложителя и подписването на 
приемо-предавателния протокол.

/3/ В приемо - предавателния протокол по ал. 1 се указват получените количества и се 
отразяват видими дефекти по съответната партида на доставените продукти.

Чл.11. Рискът от повреждане и погиване на продуктите преминава от Изпълнителя 
към Възложителя след предаването им по всяка заявка и подписването на приемо- 
предавателен протокол.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.12. Възложителят е длъжен да оказва съдействие на Изпълнителя за изпълнение на 

договора.
Чл.13. При установяване на липси и/или доставка на некачествени продукти 

Възложителят има право да прави рекламации, с които да откаже приемането на същите и 
заплащането на част или на цялата стойност на доставката, докато Изпълнителят не изпълни 
задълженията си по договора.

Чл.14. Възложителят отправя писмена рекламация и искане де'^^[^даителя да 
достави качествени продукти в срока, по чл. 21, ал. 2 от догофбрф.-;В"--тфзй'^случай 
Възложителят може да покани Изпълнителя да си получи обратно нЙ ^^ствб^и^е прсуд^к  ̂
по отношение на които е направил рекламация. ММ/
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Чл.15. При добросъвестно и точно изпълнение на договора Възложителят е длъжен да 
заплати на Изпълнителя уговорената цена в размера, сроковете и при условията, определени 
в този договор.

Чл.16. Права на възложителя:
1. Да изисква от изпълнителя да изпълни задълженията си по договора в срок и без 

отклонения от уговореното, в съответствие с техническото и ценово предложение на 
изпълнителя.

2. Да контролира изпълнението на задълженията на изпълнителя;
3. Да получи от изпълнителя в уговорените сроковете качествени доставки, в 

съответствие с клаузите на настоящия договор;
4. Да прави рекламации при наличие на неизпълнение от страна на изпълнителя;
5. Да прекрати едностранно договора при условията, регламентирани в него.
6. Възложителят има право при необходимост да променя посочените в Приложение 

№ 1 количества продукти съобразно нуждите си, включително да се отказва от доставката на 
определени видове, както и да заявява нови, които не са включени в Приложение № 1, но са 
в изпълнение на предмета на договора. Под „нови видове” се има предвид: при спиране от 
производство и/или внос, еквивалент на видовете продукти, предмет на поръчката, които са 
включени в техническата спецификация.

7. Възложителят има право да извършва конкретни заявки само при необходимост и в 
зависимост от нуждите си. Възложителят не е длъжен да заяви цялото количество или до 
достигне прогнозната стойност на договора, без от това за него да произтичат каквито и да са 
неблагоприятни последици;

8. да изисква от изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители, в случай че изпълнителят е посочил, че ще 
ползва такива.

Чл.17. Изпълнителят се задължава:
/1/. да доставя на свой риск и в срок на Възложителя уговорените продукти по вид и 

цени, определени в Приложение № 2 към този договор, по съответните заявки на 
Възложителя.

/2/. да доставя заявените продукти с не по-малко от 60% остатъчен срок на годност. 
При неспазване на това си задължение, същият дължи, посочените в чл. 26, ал. 2 от 
настоящия договор, неустойки.

/3/. да извършва разтоварване на доставените количества продукти, по посочения в чл.
8 ред.

/4/. да изпълнява задълженията си по договора в срок и без отклонения от 
уговореното.

/5/. да не разгласява информацията, получена при и по повод изпълнение на договора, 
включително и след прекратяването му;

16/. да изпълнява задълженията си по този договор, като вземе всички необходими 
мерки за опазване на доброто име на възложителя и по никакъв начин не допуска действия и 
поведение от страна на служителите си, които биха уронили репутацията му;

/7/. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор. В срок до 3 дни от 
сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на 
посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на 
допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства,- ч&^са изпълнени

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
Чл.18. Изпълнителят има право да получи от Възложител; 

за осъществяване на доставката.



Чл.19. Изпълнителят има право да иска от Възложителя да приеме доставката, 
изпълнена съгласно условията на този договор.

Чл.20. /1/. Изпълнителят се задължава да доставя заявените продукти в подходяща 
опаковка за запазването им при транспортиране и съхранение в склад и при спазване 
условията на настоящия договор.

/2/. При доставката упълномощените от Изпълнителя и Възложителя лица съставят 
приемо-предавателен протокол в два екземпляра.

Чл.21. /1/. Изпълнителят гарантира годността и качеството на доставяните продукти, 
съобразно изискванията на действащото законодателство.

/2/. При отправена рекламация Изпълнителят се задължава в срок до 24 часа от 
получаване на рекламацията да достави заявените продукти с необходимото и уговорено 
качество.

/31. При отправяне на рекламация по чл. 14 от договора, Изпълнителят се задължава, в 
срока по предходната алинея, да достави нови продукти от същия вид или да ги замени с 
друг заместим вид, отговарящ на изискванията на техническата спецификация.

Чл.22. /1/. За извършена доставка в съответствие с клаузите на договора Изпълнителят 
има право да получи от Възложителя уговорената цена.

/2/. За всяка извършена доставка, Изпълнителят издава оригинална фактура на 
хартиен и електронен носител.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.23. Изпълнителят при сключване на настоящия договор представя на Възложителя 

гаранция за изпълнение в размер на 3 % от прогнозната стойност на договора.
/1/. Гаранцията се предоставя в оригинал към момента на сключване на договора.
/2/. Гаранцията се представя под една от следните форми, по избор на изпълнителя:
- под формата на неделима и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя 

със срок на валидност не по-малко от 60 дни след изтичане срока на договора. Гаранцията 
следва да отговаря на условията, посочени в примерния образец на банкова гаранция на 
възложителя;

- парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя;
- под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя. Гаранцията под формата на застраховка трябва да съдържа 
всички условия в полза на възложителя, отнасящи се до банковата гаранция.

/3/. В случай че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция и за 
банката, издала гаранцията, бъде открито производство по несъстоятелност, респективно 
бъде установено, че същата е неплатежоспособна или свръхзадължена, или й се отнеме 
лиценза, или откаже да заплати предявената от възложителя сума, възложителят има право 
да поиска, а изпълнителят се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от 
направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, 
съгласувана с възложителя. В този случай възложителят освобождава първата предоставена 
гаранция

/4/ Условията по ал. 3 се прилагат и в случай на гаранция, представена под формата на 
застраховка.

/5/ В случай на включване на клаузата за опцията, Изпълнителят се задължава да 
удължи срока на банковата гаранция за изпълнение или застраховката или да внесе по 
сметката на Възложителя нова гаранция за изпълнение на договора, съобразена с удължения 
срок на договора.

/6/. При точно изпълнение гаранцията за добро изпълнение се освобождава в срок от 
60 (шестдесет) дни, след приключване изпълнението на съответния договор и приемане на



111. Възложителят задържа гаранцията за изпълнение в своя полза, независимо от 
формата й, ако :

1. в процеса на изпълнението на договора възникне спор между страните, който е 
внесен за решаване от компетентен съд;

2. при неизпълнение на настоящия договор до уреждане на отношенията между 
страните.

/8/. Възложителят има право да усвои гаранцията, ако Изпълнителят не започне работа 
по изпълнение на конкретния договор или договорът бъде развален по негова вина или е 
налице неизпълнение или изпълнение, което е частично, некачествено, забавено или неточно, 
на което и да е от задълженията на изпълнителя по този договор.

191. В случай, че гаранцията бъде усвоена частично или напълно, изпълнителят се 
задължава да възстанови сумата по гаранцията в съответния размер в срок до 10 (десет) 
календарни дни от усвояването, и да я поддържа за целия срок на договора. При 
неизпълнение на задължението за възстановяване на съответния размер на гаранцията 
възложителят има право едностранно с предизвестие да прекрати договора.

/10/. Гаранцията не освобождава изпълнителя от отговорност за загуби на 
възложителя над сумата на обезпечението. Размерът на отговорността за неизпълнението, 
който не се обхваща от размера на гаранцията, за разликата до пълния размер на 
действителните вреди се реализира по предвидения в закона ред.

VII. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ
Чл.24. /1/. При забавено изпълнение от страна на Изпълнителя, същият дължи

неустойка, в размер на 0,5% от стойността на забавената заявка с вкл. ДДС за всеки час 
забава, но не повече от 30%.

121. При забавено плащане от страна на Възложителя, същият дължи неустойка, в 
размер на 0,1 % от стойността на дължимото плащане с вкл. ДДС за всеки ден забава, но не 
повече от 30 %.

Чл.25. При частично изпълнение от страна на Изпълнителя, същият дължи на 
Възложителя неустойка в размер на 20 % от стойността на неизпълненото с вкл. ДДС.

Чл.26. 1X1. При неизпълнение на дадена заявка от страна на Изпълнителя, същият 
дължи неустойка в размер на 20% от стойността на неизпълнената заявка с вкл. ДДС. 
Неизпълнение е налице, когато Изпълнителят не достави заявените продукти в срок до 48 
часа от подаване на зявкага.

/2/. В случай на доставка на заявен продукт с по-кратък срок от 60% от остатъчния 
срок на годност на продукта, Изпълнителят заплаща неустойка, както следва:
- от 50% до 59,99% от остатъчния срок -  10 % от стойността на доставката с вкл. ДДС.
- от 40% до 49.99% от остатъчния срок - 20% от стойността на доставката с вкл. ДДС.
- от 20% до 39.99% от остатъчния срок - 30% от стойността на доставката с вкл. ДДС.
- от 10 % до 19.99% от остатъчния срок - 50% от стойността на доставката с вкл. ДДС.
- продукти с остатъчен срок под 10 % не се приемат от Възложителя.

Възложителя при всички положения има право на преценка дали да приеме или не 
заявен продукт с по-кратък срок от 60% от остатъчния срок на годност на продукта.

Чл.27. В случай на повторно неизпълнение /пълно, частично или забавено/, 
Възложителят има право да прекрати едностранно настоящия договор.

Чл.28.1X1. Възложителят има право да удържи, в случай на неизпълнение от страна на 
Изпълнителя начислената/ите неустойка/и, по този раздел от договора, от гаранцията за 
изпълнение и/или от следващото дължимо плащане.

/2/. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на уговорената неустойка.

/3/. Когато обезщетението за претърпени вреди от неизпълнение на договорните 
задължения надвишава размера на гаранцията за изпълнение на договора и дължимите

Y  \ - / '  Vs У
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плащания по договора. Възложителят има право да събере разликата по общия исков ред.
Чл.29. В случай, че Изпълнителят откаже да изпълни доставка, съгласно условията на 

този договор и Възложителят си набави необходимите продукти на по-висока цена, то 
Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% от стойността на заявката с вкл. ДДС, ведно 
с разликата между договорената, съгласно условията на този договор цена и цената на реално 
извършената доставка, след представено му копие от фактура.

Чл.ЗО. Ако дейностите по настоящия договор не отговарят изцяло на неговия предмет 
или на указанията на Възложителя, или някоя от тях е изпълнена толкова лошо, или съдържа 
съществени недостатъци, които не могат да бъдат поправени, Възложителят има право да 
откаже частично или изцяло заплащането на цената по договора и/или съответната доставка 
и/или да прекрати договора.

VIII. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.31. Настоящият договор се сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца, считано от 

датата на сключването му.
Чл.32. Опция на договора
/1/. Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на 

доставките, да удължи срока на настоящия договор за изпълнение на поръчката.
/2/. Необходимост от продължаване на доставките ще бъде налице, в случаите когато 

са налице следните обстоятелства:
- при извършените заявки през едногодишния период на действие на договора не е 

достигната прогнозната стойност на поръчката;
- налице е неусвоен финансов ресурс на възложителя;
- налице е потребност от продължаване на доставките.

/4/. Възложителят отправя възлагателно писмо до изпълнителя, с което удължава 
срока на договора. Възлагателното писмо се изпраща преди изтичане на срока на действие 
на договора.

/5/. Срокът на договора може да бъде удължен до 6 месеца, като Възложителят 
определя конкретния срок с възлагателното писмо, отправено до изпълнителя.

Чл.ЗЗ. /1/. Този договор се прекратява:
1. след изтичане срока на действие на настоящия договор;
2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
3. е 15-дневно писмено предизвестие, Възложителят може да прекрати 

едностранно договора при пълно или частично неизпълнение, лошо или забавено изпълнение 
на задълженията на Изпълнителя.

4. в случай, че изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или когато 
бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация;

5. в предвидените в ЗОП случаи.
6. ако по време на изпълнение на договора изпълнителят замени или включи 

подизпълнител, който не отговаря на условията на чл. 66, ал. 11 ЗОП или за него не са 
представени всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 
ЗОП.

/2/. Възложителят може да прекрати настоящия договор с десетдневно писмено 
предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в 
състояние да изпълни своите задължения.

/3/, Възложителят може да прекрати договора едностранно с 10 /десет/ дневен срок на 
предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна 
обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаилщотцошения между 
страните за извършените от страна на изпълнителя и одобрени от,/ЙШх©жи^е4^ю йности по 
изпълнение на договора.



IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 34. /1/. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на 

задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила, 
като: земетресения, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански 
вълнения, а така също забрани, ограничения, предписания, нареждания и други подобни, 
които са наложени с индивидуални или нормативни актове на държавни и общински органи. 
За непреодолима сила се смята и всяко обстоятелство, което е извън контрола на страните и 
не е могло да се предвиди и предотврати. Не е налице непреодолима сила, ако съответното 
събитие е вследствие на неположена грижа от някоя от страните или при полагане на 
дължимата грижа, то е можело да бъде преодоляно.

/2/. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
възможни мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 
писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

/3/. Докато трае непреодолимата сила изпълнението се спира.
/4/. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или 

умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.
X. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ1

Чл. 35. /1/ За извършване на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да 
наема само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за 
ИЗПЪЛНИТЕЛ.

/2/ Делът от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителите, не може да бъде 
различен от посочения в заявлението за участие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/3/ Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 
изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които 
ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя на 
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 3

/4/ Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/5/ В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че подизпълнител не изпълнява 
възложените му дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последният незабавно сам да извърши тези работи.

161 Сключването на договор с подизпълнител, който не отговаря на условията на чл. 66, 
ал. 11 ЗОП или за него не са представени всички документи, които доказват изпълнението на 
условията по чл. 66, ал. 11 ЗОП е основание за едностранно прекратяване на договора от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.36. При сключването на договорите с подизпълнителите, посочени в заявлението за 
участие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от 
подизпълнителите;

- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение 
на договора;



- при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще 
може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 
подизпълнителите.

Чл.37. /1/ Всички уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този 
договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по 
факс, ел. поща или с препоръчана поща с обратна разписка на следните адреси:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София 1431, ул. “Здраве“ № 2,
2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София-1505, общ. „Подуяне” ул. „Христаки Павлович”№15; 

вх.Б, АТЕЛИЕ 2.
/2/ Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса 

по ал.1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за 
кореспонденция.

/3/ Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че 
уведомленията по ал. 1 са връчени редовно.

Чл.38. Ill Изменения и допълнения на настоящия договор не се допускат, с 
изключение на случаите, предвидени в действащото законодателство в областта на 
обществените поръчки, което става с подписването на Анекс.

/2/ За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат нормите на действащото 
българско законодателство.

Чл.39. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на 
този договор, ще се решават чрез преговори, а при липса на взаимно съгласие -  от 
компетентния съд.

Чл.40. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор.

Чл.41. /1/ Всички плащания по договора ще се извършват по следната банкова сметка 
на Изпълнителя IB AN: BG16 UNCR 9660 1004 0147

/2/ В случай на промяна на банковата сметка, изпълнителят е длъжен да информира 
възложителя в срок от 5 работни дни от промяната.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за 
всяка страна и влиза в сила от датата на подписването му.

Приложения към договора:
1 П п и п п д а н и р  No 1 -  К п п и р  п т  т р х н и ч р р к п т п  п п е п п п ж е н и е :

XI. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Към договор а доставка на химикали и реактиви 
за нуждите на УСБАЛЕ "Академик Иван Пенчев" ЕАД за 2017-2018 г.

Възложител: УСБАЛЕ "Академик Иван Пенчев" ЕАД 
Изпълнител: "Ди Ем Джи Клиник" ЕООД

№ Описание 

на предлаганите за доставка стоки

Количество
/бр./

Единична цена 
в лева без ДДС

Обща цена в 
лева без 

ДДС
1 2 3 4,00 5,00

2. ХИМ ИКАЛИ:
22. Метанол 15 литра 11,95 179,25

24. НС1 концентрирана 1 литър 17,95 17,95

27. Ледена оцетна киселина 2 литра 9,95 19,90

29. Изопропилов алкохол 1 л 29,95 29,95

30. Формалин 40% 50 л 9,95 497,50

33. Парафин 56 40 кг 12,85 514,00

Обща цена в лева без ДДС 1258,55

Обща цена в лева е ДДС 1510,26

Словом: 1258, 55 лв. (Хиляда двеста петдесет и осем лв. и 55 ст.) без JL 
и 1510,26лв. (Хиляда петстотин и десет лв. и 26 ст.) с ДДС

Гаранция за изпълнение на договора - 37, 76 лв. (Тридесет и седем лв. и 76 ст.)
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