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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ

РЕГИОНАЛНО PAЗBlllTlllE

Допълнително споразумение №

към договор №

Днес

10.04.2020

1

2/13.02.2020

година, между страните:

Институт по органична химия с Център по фитохимия, Българска академия на

науките , със седалище и адрес на управление: гр. София ,

1113, ул.

бл .

Директор , наричан по-долу за

9,

представляван от проф. дхн Светлана Симова

-

"Акад. Георги Бончев"

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и

РИСК Електроник ООД, ЕИК

София,

ул.

Самоковско

шосе

030270934,

2Л„

тел.

със седалище и адрес на управление: гр.

факс

02/9 175423,

№

02/9175433, e-mail:

office@risk.bg, представлявано от Йордан Кисьов, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,

във връзка с получено в Институт по органична химия с Център по фитохимия писмо

изх. №

280/10042020

от

10.04.2020

г. и на основание чл .

13,

ал .

2

от Закона за мерките и

действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното
събрание от

13

март

2020

г. се сключи настоящото допълнително споразумение като

страните се споразумяха за следното:

Член единствен:
договор №

Срокът за доставка и инсталиране на оборудването, предмет на

2/13.02.2020

г. ,

сключен

след проведена обществена поръчка с предмет

„Доставка на компютърна техника за нуждите на Институт по органична химия с
Център по фитохимия за изпълнение на проект №

създаване

на

„Национален

център

по

BGQ5M20P001-1.001-0008

мехатроника

и

чисти

технологии"

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"
~/

НОИР) в

3

(три) обособени позиции, по обособена позиция №

на изчислителна система от автономни сървърни подове

2

2014-2020

за

по
(ОП

с предмет "Доставка

- CPU

сървъри/работни
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

броя" се предоговаря в съответствие с разпоредбата на чл .

13,

ал .

2 от Закона

за мерI<ите и действията по :ереме на извънредното положение , обявено с Решение на

Народното събраlfИе от

13

март

2020

г. , като се удължава със срока на действие на

извънредното п оложение.

Всички останали клаузи на договор №

2/13.02.2020 r.

остават в сила и непроменени .

Настоящото допълнително споразумение се изготви в два еднообразни екземпляра,

по е ин З'!_ в~~а от ст аните и.11 едставлява не азделна~аст от ого~ № 2/13_._0 ~.202ir
Заличена информация на осно ван ие чл. Зба, ал .
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..........--:.. :... :-:... :::~:7

3 от ЗОП

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..~···········

Проф. дхн Светлана Симова

Директор

Иор

'1/1/f")··
р сьов

Заличена информация на основание чл.36а,

ал.3 от ЗОП
ГЛАВЕН СЧ _-~-,..,.,-- -~~-·······у···
(
/
Донка Димитрова

\_/
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