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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Допълнително споразумение №

към договор №

Днес

'

'

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

14.04.2020

1

53/20.12.2019

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

представляван от проф. дхн Светлана Симова

9,

-

"Акад. Георги Бончев"

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и

ПРОЛАБ ИНСТРУМЕНТС ЕООД, ЕИК

управление:

1164

София , ул. Криволак

Акад. Г. Бончев , бл.

13

тел.

028660901,

представлявано от Владимир Парашиков

17

202733245 ,

със седалище и адрес на

и адрес за кореспонденция:

факс: неприложимо ,

- Управител,

1113

София , ул.

e-mail : office@prolabbg.com,

наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ ,

във връзка с получено в Институт по органична химия с Център по фитохимия писмо
вх. №

370

от

13 .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

2020

13

март

г. се сключи настоящото допълнително споразумение като страните се споразумяха

за следното:

Член единствен:

Срокът за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация и за

обучение на специалисти за работа с апаратурата, предмет на договор №

53/20.12.2019,

1

сключен след проведена обществена поръчка с предмет „Доставка, М(}Нтаж и въвеждане
в експлоатация на научна апаратура за характеризиране на материали, използвани

за разработка на чисти технологии" в

2

(две) обособени позиции, по обособена

---------- - ------------------------------------------- 11 'H>tV. eu{itпds.

Про ект

BG05M20POO/-l.OOJ-0008 „ Национал ен

от Оперативна програма

„

/Jg ------------------------------------------------------

център по м ехатроника и чисти т ехн ологии ", финан сиран

Наука и образовани е за инт ел игент ен растеж "

2014-2020, съфинан с ирана

Евр оп ей ския съюз чр ез Европ е йския фонд з а регион ал но разв ити е.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА

ЗАЕДНО СЪЗДДВАМЕ

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

позиция

1

с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна

апаратура за измерв.ане на адсорбирани газове и работа под вакуум

- определяне на

специфична повърхност, обем, разпределение и размер на пори" се предоговаря в
съответствие с разпоредбата на чл.

13, ал. 2 от

Закона за мерките и действията по време на

извънредното полож~ние, обявено с Решение на Народното събрание от

. като

13

март

2020

г.,

се удължава със срока на действие на извънредното положение.

Всички останали клаузи на договор № 53/20.12.2019 остават в сила и непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се изготви в два еднообр
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~
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Проект

BG05M20POOl-l.OOl-0008 „ Национален

от Оперативна програма

------------------------------------------------------

център помехатроника и чисти технологии", финансиран

„ Наука и образование за интелигентен растеж " 2014-2020, съфинансирана от

Европейския съюз чрез Европейския фонд з а регионално развитие.
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