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АНЕКС към Д О Г О В О Р 

Днес 10.05 .2019 година, страните по договора: 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

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

науките, със седалище и адрес на управление : гр. София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 

9, представляван от проф. дхн Светлана Симова - директор и Донка Димитрова - гл. 

счетоводител, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 

"ШИМАДЗУ ХАНДЕЛСГЕ'3ЕЛШАФТ М.Б.Х. КОРНОЙБУРГ - КЛОН СОФИЯ" КЧТ, ЕИК 

204923688, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР. СОФИЯ , 1407, РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ 

БУЛ. "ЧЕРНИ ВРЪХ" No 65А, ПРЕДСТАВЛЯВАllО от rинкл БОТЕВА СМИЛЕНОВА, НАРИЧАНО ПО-ДОЛУ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

Като страни по договор с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация 

на научна апаратура за анализиране на ценни химични продукти, получени чрез чисти 

технологии" с две обособени позиции, за позиция 1 с предмет: Доставка, монтаж, 

въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на 4 бр. газови 

хроматографи 

След като се съгласиха по следното : 

1. Съгласно подписаният договор е предвидено авансово плащане в размер на 20 

% от стойността на договора, платимо до 30 (тридесет) календарни дни, 

считано от датата на сключване на договор за възлагане на обществена поръчка 

и след представяне на оригинална фактура, съдържаща всички законови 

реквизити 

2. До датата на подисване на споразумението Изпълнителят не е представил 

фактура и плащането не е извършено 

3. С писмо вх.№ 506/10.05.2019 г. Изпълнителят е направил изрично изявление, с 

което декларира нежелание да получи авансово плащане и декларира 

съгласието си стойността на авансовото плащане да бъде изплатена заедно с 

дължимата като междинно плащане сума в 30 (тридесет ) дневен срок след 

доставка на апаратурата, удостоверено с приема-предавателен протокол 

подписан между представители на възложителя и изпълнителя и след 

представяне на оригинална фактура, съдържаща всички законови реквизити 

С оглед постигнатото съгласие по фактите страните се споразумяха за следното: 

1. Чл.3.2. т.( 1) се отменя 

2. Чл . 3 . 2. т . (2) се изменя по следния начин: Междинно плащане - 80 % от 

стойността на апаратурата в 30 (тридесет ) дневен срок след доставка на апаратурата, 

удостоверено с приема-предавателен протокол подписан между представители на 
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възложителя и изпълнителя и след представяне на оригинална фактура, съдържаща 

всички законови реквизити. 

3. Всички останали условия на договора остават непроменени. 

и е неразделна част от договора. 

Заличени данни - чл.42 , ал . 5 от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: зоn 

ПРОФ. ДХН CBIL-..-_ _.,. __ -::-_ -::::_7. •• :7.„7.. '"":-;iif-\.~---· 

ДИРЕКТОР 

Заличени данни - чл 42 
Г Л.СЧЕТОВОДИТЕЛ: ,ал.5 от ЗОП . ' 

ДОНКА ДИМИТРОВА V_-- / 
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