
ДОГОВОР

4С;. tf):tДнес, .2016 г., в гр. София, между

1. 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 Зам.директор доц. д-р Павлета Шестакова, съгл.
Заповед NQ РД-09-84!Оl.07.2016 г. на Директора на ИОХЦФ и Донка Димитрова - гл.
счетоводител, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и
2. "Лабимекс" ООД, БИК: 131007129, със седалище и адрес на управление гр. София,

1404, кв. Гоце Делчев, бл. 261, офис Ч, представлявано от Димитър Буйнов Христов, наричано
по долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

след събиране на оферти чрез обява по реда на ЧЛ.187 от ЗОП, се сключи настоящият договор за
следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
ЧЛ. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни

"Доставка на химикали и разтворители за нуждите на Институт по органична химия с Център
по фитохимия към Българска академия на науките", Обособена позиция 2, съгласно
условията на настоящия договор, пълното описание на предмета на поръчката и техническите
спецификации на Възложителя за изпълнение на поръчката, и предложената от участника
оферта-техническо предложение.

ЧЛ.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си да променя количествата в заявките за целия
период на действие на договора, в рамките на договорените количества, в зависимост от
потребностите и финансовата си обезпеченост.

Количествата, посочени в техническата спецификация, са прогнозни и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се задължава да ги закупи в пълен обем. Фактическото изпълнение на
поръчката се определя от обема на конкретните заявки на Възложителя.

Чл. 3. Изпълнението на договора се удостоверява с двустранно подписани от
страните приемо - предавателни протоколи, удостоверяващи вида и количеството на
доставените материали.

11.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
ЧЛ. 4 Единичните цени на продуктите/химикали и/или лабораторни консумативи/ са

определени в Ценовата оферта на участника, съставляваща неразделна част от настоящия
договор.

Цените са определени при условия на доставката до краен получател.
ЧЛ.5. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна за срока на действие на договора,

освен в случаите, предвидени в ЗОП.
Чл.6. Общата стойност по договора възлиза на IS 726,99 лв. (петнадесет хиляди

седемстотин двадесет и шест лева и 99 стотинки) без ДДС, определена по договорените
единичните цени.

ЧЛ.7. (1) Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, чрез банков
превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IВAN
BG65UNCR70001500973796, банков код UNCRВGSF, банка УниКредит Булбанк.



(2) При промяна на банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или други негови банкови 
данни, същият е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от настъпване на 

промяната. 

(3) Заплащането на доставените стоки се извършва отложено в срок от 30 (тридесет ) 
дни, считано от датата на извършена доставка и след представяне на следните документи: 

- Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и IШЗДДС - оригинал 

и 2 /два/ броя заверени копия; 
- Приемателно - предавателни протоколи; 
- Писмени заявки. 
Чл.8. Банковите разходи по превода са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.9. За количества, доставени извън заявените (без писмена заявка), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

няма задължения за плащане. 

111. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл.10.(1) Всяка отделна доставка, предмет на настоящия договор, следва да бъде 

извършена в срок до три седмици, считано от получаване на заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

и за количества, точно определени в заявката. 

(2) При писмена заявка за спешна доставка, същата следва да бъде доставена в срок до 
5/пет/работни дни от получаване на заявката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в количествата точно 
определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 11. Мястото на изпълнение на дейностите по договора е: Република България, гр. 
София, ул. „Акад. Георги Бончев", бл. 9 

Чл. 12. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне. 

IV. ПР АБА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. Да изпълнява възложените доставки в сроковете по договора 

2. Да достави продукти, които са нови, не отваряни в оригинални опаковки. 
3. Да представи всички необходими документи при доставката на продуктите доказващи 

техния произход, качество и др. 

4. Да достави химикали с остатъчен срок на годност към датата на всяка доставка не 
по-малък от 70 (седемдесет) на сто от обявения от производителя. 

5. При установени материали, неотговарящи на изискваното качество от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши нова доставка на 

същото количество артикули изцяло за негова сметка. 

6. Доставените продукти задължително трябва да бъдат придружени със 
сертификат, издаден от фирмата - производител, в който да има посочени: дата на 
производство и/или срок на годност. При липса на посочен срок на годност, 
фирмата - ИЗПЪЛНИТЕЛ, която ще извърши доставката се задължава да изиска 
документ от фирмата - производител, с който да докаже годността за употреба на 
доставения продукт. 

7. При доставка на опасни химични вещества и препарати, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва 
да предостави съответните Информационни листове за безопасност, преведени на 

български език и съдържащи информация съгласно Наредбата за реда и начина на 
класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси (Обн. ДВ. 
бр.68 от 31 август 2010г.); 

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предостави сертификати за анализ от производителя, 
при доставка на следните продукти, както следва: 

Обособена позиция 1, за продукти под номера 1, 20, 23, 61-64, 71, 74 и 76; 
Обособена позиция 2, за продукти под номера 49 и 50; 

9. Предлаганите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разфасовки трябва да са съобразени с 



техническото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на предложение от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което се отличава от посоченото в техническото задание като 

обем на разфасовката, е необходимо оферираните брой опаковки да бъдат по-малки 
и кратни на зададените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В противен случай 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемане на доставката и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставка, съгласно изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

10. Химикали, за които изрично в техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 
посочена степен на чистота, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя такива с идентична или 

еквивалентна на посочената. За всички останали химикали изискваната степен на 

чистота следва да е в съответствие с ACS или ISO спецификациите. За продуктите, 
за които няма публикувани ACS или ISO спецификации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
доставя продукти, за които производителят е гарантирал, че са приложими за 

аналитични цели (химически чисти). 

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
настъпили проблеми по изпълнението на договора, както и за предприетите действия по 

отстраняването им. 

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подмени изцяло за своя сметка продукти, за 
които се установи, че не са годни за употреба. 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да прехвърля задълженията си по този договор на 
други юридически или физически лица или техни обединения. 

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното и качествено изпълнение на 
извършваните от него доставки по този договор. 

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договорената цена в сроковете по 
настоящия договор. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изпраща писмени заявки на посочените от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ електронен адрес за контакти и/или факс . 
Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да извършва в срок плащанията по договора, 

съобразно приетите единични цени на продуктите. 

VI. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
Чл. 21. (1) При забава на плащане, с повече от 1 О дни от определения в договора срок 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 0.02% (нула цяло и две 
стотни на сто) от стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10% 
от тази стойност. 

(2) При доставка на материали неотговарящи на изискваното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
качество, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 10% от стойността на конкретната 
доставка, включваща некачествените материали. 

Чл. 22. При забавено изпълнение на задължения по договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.02% (нула 
цяло и две на сто) от стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 
10% от тази сума. 

Чл. 23. Страните по договора могат да претендират за нанесени вреди и пропуснати ползи 
по общия ред, в случай, че превишават размера на предвидените неустойки. 

Чл. 24. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение или неустойка, определени в 
констативен протокол, при забава на изплащането на обезщетението или неустойката с повече от 
14 (четиринадесет) календарни дни от датата на съставянето на протокола, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да получи обезщетението или неустойката чрез прихващане на остатъка от сумата на 
обезщетението или неустойката с вземането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за следващи доставки по 
договора. 



VIII. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 25. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и важи до 

26.06.2017 г. 
Чл. 26. ( 1) Действието на договора се прекратява: 
1. с изтичането на срока му и с изпълнението на всички задължения на страните по него; 
2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без предизвестие: 
1. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да 

изпълни своите задължения. 

2. при системно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с 14-дневно предизвестие: 

1. 1. ако е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да 
бъде изменен на основание чл.116, ал.1 от ЗОП. 

2. ако се установи, че по време на избора за възлагане на поръчката за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
са били налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде 

отстранен от процедурата. 

(4) В случаите по ал. 2, т. 1 и 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за неизпълнение на 
договора в размер на 10% от цената на договора без ДДС. 

(5) В случаите по ал. 3, т. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпени 
вреди от прекратяване на договора. 

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ 
Чл. 27. (1) Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнение 

на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на непреодолима 

сила, като: пожар, земетресение, наводнение, бедствия и други подобни. Страните не носят 

отговорност за неизпълнение поради непредвидени обстоятелства - т .е. обстоятелства от 

извънреден и обективен характер, възникнали след сключването на договора, независимо от 

волята и дължимата грижа на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят 

невъзможно изпълнението при договорените условия. 

(2) Никоя от страните не може да се освободи от отговорност, ако е била в забава или не е 
информирала другата страна за възникването на непредвидените обстоятелства или 
непреодолимата сила. 

(3) Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този 
договор поради непредвидени обстоятелства или непреодолима сила, е длъжна незабавно: 

1. да уведоми писмено другата страна за това в какво се състоят непредвидените 
обстоятелства или непреодолимата сила и какви са възможните последици от тях, за 
предполагаемото им времетраене, както и за всяка промяна в съобщените обстоятелства. 

2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум 
понесените вреди и загуби за другата страна. 

(4) Докато траят непредвидените обстоятелства или непреодолимата сила, изпълнението на 
задължението се спира, доколкото то не може да бъде изпълнено по алтернативен начин, чрез 
полагане на всички разумни грижи. 

(5) Не може да се позовава на непредвидени обстоятелства или непреодолима сила онази 
страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 

изпълнението на договора. 

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 28.(1) Валидни адреси, на които страните ще изпращат/получават съобщения във 

връзка с изпълнението на този договор са следните: 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Име, длъжност: доц. д-р Георги Добриков; проф. дхн Владимир Димитров 
Адрес 



Тел.: 089 659 63 95 (Г. Добриков); 088 791 90 82 (Вл. Димитров) 
Факс: 02/8700 225 
Е-поща: gmdob@orgchm.bas.bg (Добриков); vdim@orgchm.bas.bg (Димитров) 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Име, длъжност: Димитър Буйнов Христов, управител 

Адрес: гр. София 1404, кв. Гоце Делчев, бл. 261, офис Ч 
Тел.: 02/ 422 41 60, 962 15 01 
Факс: 02 / 962 15 01 
Е-поща: laЬimex@mail.bg 

(2) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са 
валидни, ако са направени в писмена форма, включително по факса или по електронен път при 

условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 

Чл. 29. Всяка една от страните се задължава при промяна на обстоятелствата по този 
договор, да уведоми незабавно писмено другата страна. Писмено съобщение изпратено на стар 

адрес, електронна поща или факс ще се счита за получено със съответните последици от това, в 

случай че страната, която е променила данните си за кореспонденция не е уведомила другата 

страна, съгласно изискванията по този член. 

Чл. 30. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите на ЗОП, 
ЗЗД, ТЗ и действащото законодателство на Р България. 

При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са 

неразделна негова част: 

1. Приложение 1 - оферта-техническо предложение. 
2. Приложение 2 - ценово предложение 
3. Документи по чл. 67, ал. 6 от ЗОП. 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Донка Димитрова- Гл 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Димитър Христ 

управител 



НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ, офис СОФИЯ 

БУЛСТАТ 1310631880221 

Изх.№ 220201600199084/01.07.2016г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
за наличието или JШПсата на задължения 

Настоящето се издава на основание чл.87, ал.6 от ДОПК, в уверение на това, че: 
ЛАБИМЕКС /ООД/ 

(име/наименование на задълж:еното лице) 

ЕГН/JПIЧ/ Служебен № от регистъра на НАП 

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР 131007129 

Адрес за 

кореспонденция 

Адрес по чл.8 от 

ДОПК 

обл.София-rрад, общ.Столична rр.СОФИЯ, бул. СКОБЕЛЕВ 

№ 69 ет.1 ап.4, 
обл.София - rрад , общ.Столична rр.СОФИЯ, жк Гоце Делчев 
бл.261 ет.партер ап.офис Ч, 

Представлявано от ДИМИТЪР БУЙНОВ ХРИСТОВ 
(трите имена на представляващия/пълномощника) 

В качеството му на Представляващ субекта 
(длъжност на представляващия) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП 7010276766 

(в случай на упълномощаване -№ и дата на пълномощното) 

Няма задължения. 

Настоящото се издава по искане вх.№ 220161600629366/01.07.2016 г„ 
за да послужи пред СКJПОЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Удостоверението се издава по данни на ТД СОФИЯ, офис СОФИЯ, актуални към 
01.07.2016 год. 

01.07.2016 

ОРГАНПО L ~ 
ПРИХОДИТЕ: НАДЯ ::S Р 

(им.е,подпис, печат) 
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Изх. No 7224018906 / 01.07.2016 г. 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ 
ОТДЕЛ ОП СРЕДЕЦ - ТРИАДИЦА 
1000 гр.СОФИЯ ул . ГЕН. ГУРКО 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.87, АЛ.б ОТ ДОПК 

Настоящото се издава на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, в уверение на това, че : 

ЕИК по БУЛСТАТ 131007129 
Адрес за кореспонденция 

ЛАБИМЕКС ООД 

ж. кп. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ/ЖК ЕМИЛ МАРКОВ/ бл. 261 ет. О ап. ОФ. Ч, гр. СОФИЯ 1000, общ . 
СТОЛИЧНА, обл . СОФИЯ-град 

Адрес по чл.8 от ДОПК 
ж . кп. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ/ЖК ЕМИЛ МАРКОВ/ бл. 261 ет. О ап. ОФ . Ч , гр . СОФИЯ 1000, общ. 

СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град 

НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ КЪМ СТОЛИЧНА 

ОБЩИНА 

Настоящото се издава по искане Вх. No 7224018906/01.07.2016 г., за да послуж пред СКЛЮЧВАНЕ 
НА ДОГОВОР 
Удостоверението се издава по данни на СТОЛИЧНА ОБЩИНА , актуални ъ 

-</)~~ 



СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ 

Рег. NO 53754 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ 

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА 

СЪДИМОСТ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО: 

ДИМИТЪР БУЙНОВ ХРИСТОВ 
ЕГН/ЛНЧ: 7010276766 
РОДЕН(А): 27.10.1970, гр. София общ. Столична обл. 

София 
ГРАЖДАНСТВО: България 

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. София общ. Столична обл. София 

МАЙКА: 
БАЩА: 

УЛ.РУСАЛИЙСКИ ПРОХОД N018 
ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ПЕНДУРКОВА 

БУЙНО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ 

НЕЕОСЪ~~~ 
~- . 1,и.1 ·, 

• / ' -;•.-с·~! .. .._ 

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: .Ц?,ГОJ~ОР} '{~ , ' i~,:\. 
! : 5...? i/ !~ ' i \ 1:~ 1 
t ': ~~.~~ l -:.'" , ' 1 ~1„ \ 
\ .. ·.~~··· /·' 

Служител Бюро Съдимос:Т(·::~.; .•••• ;.~-.,.~ ••• 1J.).,1.„.„ ........ „„ .. . 
. · ·7 "'- ·,, лС·· / 
\.'~"-· · -. -;· ·IJЩ~,~на Дживдерова/ 

'• .·': „ :.. -~{:_;:;:;;:::>' 
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На 05.07.2016 г., Снежанка СТОЯНОВА,
Н о тар и у с в район Районен съд - София,
рег. NQ107 на Нотариалната камара, удостоверявам
верността на този препис, снет от ОРИГИНАЛ
на официален (частен) документ, представен ми от:
ДИМИТЪР БУЙНОВ ХРИСТОВ, ЕГН 7010276766
с адрес: София
като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки,
поправки и други особености.

Рег. NQ12059/2016 Събрана такса: ,
НОТАРИУС:

1аргарита Пес.ва
омоцп ~I[K-ll0'lАРИ'JС

Магgагitз РЕ'еуа - Лs,istапt NOT"RY
vjl Law Nutary SnClhJn'<d Stоуэnоvа No107

In ar,d fo:, 50FIA t....::gionci Сошt агеа
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ПЪЛНОМОЩНО 

Долуподписаният, Димитър Буйнов Христов, ЕГН 7010276766, л.к. 645737749, издадена на 20.02.2015 г. 

от МВР София, адрес: гр. София, ул. Русалийски проход, №18, ет.6, ап.17, в качеството ми на Управител на 

ЛАБИМЕКС ООД, ЕИК 131007129, гр. София 1407, район Триадица, ж. к. Гоце Делчев, бл. 261, ет. партер, 

офис Ч (наричано по-долу „Дружеството"), 

УПЪЛНОМОЩАВАМ 

Мария Георгиева Ангеilова, ЕГН 8405226556, с л.к. № 624988960, изд. на 06.06.2008 г. от МВР София, 

адрес гр. София , ж.к. Люлин 958, ет. 9, ап. 37 

Със следните права: 

1. Да предсталява Дружеството пред Национална агенция по приходите, Национален 

осигурителен институт и пред общинските дирекции „Местни данъци и такси" с правата 

да подава, подписва и получава всякакви документи във връзка с Дружеството, 

включително, без изброяването да е изчерпателно: 

• Искания за извършване на справки и издаване на документи, както и всякакви 

удостоверения, издадени от тези институции, включително и за публични задължения; 

• Уведомителни писма и актове във връзка с Дружеството, Удостоверения за данъчна 

оценка; 

• Молби, разрешения, декларации и други актове издадени от горните институции или 

подаващи се пред тях; 

• Документи за насрещни данъчни проверки, да приема и подписва актове за данъчни и 

други административни нарушения, плаща необходимите такси и данъци и други 

държавни вземания, включително и МС; 

• Искания и получаване на съответните разрешения за прилагане на СИДДО, да предприеме 

всякакви необходими правни и фактически действия като за целта подписва, подава и 

получава всякакви документи, включително искания, молби, разрешения, декларации и 

други, изисквани съгласно български ДОПК и СИД.ЦО; 

• Плаща необходимите такси и данъци и други държавни и общински вземания. 

2. Да представлява Дружеството пред всички митнически органи, митнически бюра и 

инстанции на всички нива, като изпраща, получава и освобождава всички пратки и стоки, 

изпратени от или адресирани до Дружеството, както и да заплаща всички свързани с това 

държавни такси, данъци и други парични вземания на държавата от името и за сметка на 

Дружеството. 

3. Да представлява Дружеството пред митническите власти като осъществява пряко 

представителство по смисъла на член 5 от Митническия кодекс на Общността, Закона за 
митниците и другите нормативни актове по прилагането им, с генерален обем на 

представителната власт да извършва действия и процедури за получаване на поисканото 

митническо направление на стоки: 

gmdobus
Typewritten Text
████████

gmdobus
Typewritten Text
███████

gmdobus
Typewritten Text
███████████████████

gmdobus
Typewritten Text
████████

gmdobus
Typewritten Text

gmdobus
Typewritten Text
█████████

gmdobus
Typewritten Text
██████████████



• Манифестиране и поставя11с 11а стоки под мип1ичсски режим: внос/пускане за свободно 
обръщение, транзит, мип111чсско сюшдиране, шпиuiю усъвършенстване, обработка под 

митнически контрол, врсмс11с11 внос, пасивно усъвършенстване, износ; 

• Внасяне на стоки в свободна 'ЮIШ или в свобо;,ен склад; 

• Реекспортиране; 

• Искане за разрешение за из11ОJ1 'ШШIС на опростени процедури за деклариране, удължаване 

на срокове, по-благоприятно тарифно третиршн.:, 11рсместване на стоки на друго място под 

митнически надзор, откриване и унравление на митнически склад, допускане на безмитен 
внос и подписване на всички ;~окумснти във вр·1;~ка с управляване на дадените права по 

а пълномощно; 

ищожаване на стоки; 

- · ставяне на стоки в полза 11а държавата; 

J _ ,ъзаплаща митни сборове, в1шся и тегли де1ю·шти от митницата; 

J# n"t,;' '1'f~~дписва, подава и получам документи и информация относно доказване статут на 
· · - ' стоки: като стоки от Общноспа. 

' . ., ; l/:. ' 
ь 1-Ia gеисшв11е i :s:j · 

~оmЩ;. Ц'~'.смисъла на общностното законодателство, ЗАДС и ППЗАДС с генерален обем на 
,:fi~~Дставителната власт, да извършва действия и процедури във връзка с движение на 

' 1. 
-акцизни стоки, при режим отложено плащане на акциз, подаване искания, уведомления, 

заявления, получаване на информация и удостоверения, заявяване и получаване на 

бандероли, издаване на всички Документи във връзка с упражняване на дадените права по 
това пълномощно. 

5. Да представлява Дружеството пред Агенцията по обществените поръчки, както и пред 

всички възложители на обществени поръчки с правото да подписва, подава и получава 

вся1щюн~ докумс11ти 1а участие в обществени поръчки, да отправя запитвания, да 

преглежда подадената документация, да получава решенията, да преговаря и подписва 

договорите за обществени поръчки и_да извършва всякакви правни и фактически дайствия 
с оглед участието на Дружеството в обществени поръчки. 

6. Да представлява Дружеството пред всички компетентни държавни и общински, органите 

на КАТ, нотариуси и други органи, като подава пред същите молби, декларации, 

ения, сигнали и други писмени ;юкументи, заплаща глоби и такси. 

едставлява Дружеството пред всички пощенски органи в страната, като за целта 

учава писма, колети и други пощенски пратки, адресирани до Дружеството. 

;f/J' 8. Да преупълномощава други служитеJ1и на Дружеството или лица, вписани в Регистъра на 
· митническите представители с правата на настоящото пълномощно. 

9. Упълномощаването на лицето за правата му по това пълномощно важи и при наличие на 

електронен подпис от негова страна за правата, упоменати по-горе. 

10. Настоящото пълномощно е генерално в горепосочения смисъл и следва да се тълкува 
разрешително в полза на упълномощения, издава се включително и във връзка с 

уточненията по смисъла на чл. 5 от Митническия кодекс на общността и е безсрочно. 

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: 

/ Димитьр Христов/ 



На ЗО.6.2015, Поелина Тихова, нотариус в район 

Софийски районен съд, рег. NO 056 на 
Нотариалната камара, удостоверявам подписите 

върху този документ, положени от: Димитър 

Буйнов Христов, ЕГН 7010276766, като 
управител на "ЛАБИМЕКС" ООД, БУЛСТАТ /ЕИК 
131007129, адрес гр. София . 

Рег. NO 3883/2015, СърjJ~на та1<са: ·б,ОО лв. с ддс 

/ 

, 
l 
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ОБРАЗЕЦ 1 

ДО 
Институт по органична химия с Център по фитохимия, 

Българска академия на науките 

ОФЕРТА - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА 

с предмет: „ Доставка на химикали и разтворители за нуждите на Институт по 
органична химия с Център по фитохимия, Българска академия на науките" 

позиция/позиции №2 Химикали и разтворители 

от Лабимекс ООД, гр. София 1404, кв. Гоце Делчев, бл. 261, офис Ч, ЕИК 
131007129, тел. 02/ 422 41 60, факс 02/ 962 15 01, email: laЬimex@mail .bg 

(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма, 

адрес на управление, ЕИК по Закона за Търговския регистър, тел./факс, 

ел.адрес) 

чрез Димитър Буйнов Христов, адрес за кореспонденция гр. София 1404, кв. 
Гоце Делчев, бл. 261 , офис Ч, тел. 02/ 422 41 60, факс 02/ 962 15 01, moЬile: 

0888 880 223, email: laЬimex@mail.bg 

(собствено, бащино и фамилно и.ме на представляващия участника, адрес за 
кореспонденция, тел./факс, ел.адрес) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Съгласно Обява за събиране на оферти по реда на чл.187 от ЗОП за избор 

на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

химикали и разтворители за нуждите на Институт по органична хи.мия с 

Център по фитохи.мия към Българска академия на науките" и след като се 

запознах с условията за участие, съгласно утвърдената документация, приемам 

да изпълня обществената поръчка, съгласно изискванията на възложителя и 

предоставям на вниманието Ви следното предложение за изпълнение на 

обществената поръчка: 

1. Предлагам да извършвам периодични доставки на химикали и 

разтворители за нуждите на Институт по органична химия с Център по 

фитохимия, Българска академия на науките, необходими за изпълнение на 

дейностите на Възложителя, посочени в позиция/позиции №2 Химикали и 

разтворители на техническата спецификация. 



-

2. Задължавам се да извършвам доставките след получаване на 

писмена заявка от Възложителя, изпратена по факс и/или електронна поща - в 

срок не по - късно от три седмици, считано от получаване на заявката на 
Възложителя. 

При необходимост от спешна доставка на малки количества и изпратена 

писмена заявка /факс и/или електронна поща/ от Възложителя, в която да се 

упоменава спешна нужда от доставка), срокът за доставка ще бъде не по

дълъг от 5 работни дни. 
Доставките следва да се извършват само за продукти и в количествата, 

посочени в съответната заявка. 

3. Задължавам се да извършвам доставките за своя сметка на 

следния адрес - Институт по органична химия с Център по фитохимия - гр. 

София, ул. „Акад. Георги Бончев" бл. 9. 
4. Доставените химични вещества ще бъдат в оригинални, с ненарушена 

цялост, затворени опаковки, които да имат защита до първоначално отваряне и 

с оригинални етикети на фирмата - производител. 
5. Срокът на годност на всички химикали към датата на всяка доставка 

ще бъде не по - малък от 70 (седемдесет) на сто от обявения от производителя. 
6. Всички продукти ще бъдат придружени сьс сертификат, издаден от 

фирмата - производител, в който да има посочени: дата на производство и/или 

срок на годност. При липса на посочен срок на годност се задължаваме да 

изискаме документ от фирмата - производител, с който да докаже годността за 

употреба на доставения продукт. 

7. При доставка на опасни химични вещества и препарати, се 

задължаваме да предоставим съответните Информационни листове за 

безопасност, преведени на български език и съдържащи информация съгласно 

Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на 

химични вещества и смеси (Обн. ДВ. бр.68 от 31 август 2010г.). 
8. При доставка на продукти изпълнителят трябва да предостави 

сертификати за анализ от производителя, на следните продукти, както следва: 

Обособена позиция 1, за продукти под номера 1, 20, 23, 61-64, 71, 74 и 76; 
Обособена позиция 2, за продукти под номера 49 и 50; 
9. Декларирам, че химикалите, за които изрично в техническите 

изисквания на възложителя е посочена степен на чистота, са оферирани, с 

идентична или еквивалентна на посочената. 

За всички останали химикали изискваната степен на чистота е в 

съответствие с ACS или ISO спецификациите. 
За продуктите, за които няма публикувани ACS или ISO спецификации, 

оферирам продукти, за които производителят е гарантирал, че са приложими за 

аналитични цели (химически чисти). 

Забележка: Декларирането на обстоятелствата по т.9 зависи от позицията/ите, 

за която/които е подадена офертата. 

1 О. Приемам плащането на доставките да се извършва с платежно 

нареждане по банковата ни сметка, в срок до 30 (тридесет) дни, след извършена 
доставка и след представяне на следните документи: 



-

- Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и 

IШЗДДС- оригинал и 2 /два/ броя заверени копия; 
- Приемателно - предавателни протоколи; 
- Писмени заявки. 

11 Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца, с начална дата на 
изпълнение датата на сключване на договора. 

12. В случай, че бъда избран за Изпълнител, се задължавам да 

осъществявам доставките за целия срок на договора в рамките на предложените 

цени. 

13. Запознат съм с условията на приложения проект на договор и го 
приемам без възражения. 

14. Ако бъда определен за изпълнител на обществената поръчка, преди 
подписване на договора ще представя документите, съгласно чл. 67, ал. 6 от 
ЗОП, а именно: ще представя документи, издадени от компетентен орган за 

удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 3 и декларации 
за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от ЗОП. 

15. Декларирам, че срокът на валидност на техническото предложение е 60 
дни след крайния срок на приемане на офертите. 

Гарантирам, че съм в състояние да изпълня качествено поръчката в 

пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в обявата за 

представяне на оферти и в документацията. 

Приложения: 

1. Копие на Сертификат за качество по ISO 9001 или еквивалент за 
дистрибуция/производство на оферираните химикали/разтворители в 
случай, че участникът е дистрибутор/производител. Сертификатът е 

валиден към датата на подаване на офрертата. 

2. Оторизационно писмо Шlи друг еквивалентен документ /договор, 

декларация и др./, от който е видно, че представлява производителя, 

чиито продукти предлага, в случай, че участникът не е производител на 

предлаганите продукти. 

3. Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника 

доставки, през последните три години, с предмет, сходен с предмета 

на поръчката. Всяка услуга/доставка, посочена в декларацията е 

придружена от доказателство за извършването й, което се предоставя под 

формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен 

орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 
информация за услугата/ доставката. 

4. Декларация, съдържаща информация относно мястото и условията 
за съхранение на оферираните продукти на територията на 

България - свободен текст. 



5. Ценово предложение, попълнено по представен образец, с посочени 

производител, каталожен № и цени на продуктите от позицията, за 

която/които подава оферта участникът. В случай, че предлаганата 

расфасовка не отговаря на зададената в спецификацията, посочвам 

размера на предлаганата опаковка и брой опаковки, които да 

съответстват на предлаганата расфасовка. Посочените единични цени и 

обща стойност съответстват на предлаганата разфасовка и брой. 

Прилагам ценовото предложение и в електронен вид във формат на MS 
Excel. 

6. Декларации по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.5 и 
ал.6 от ППЗОП - 2 бр. 

Дата: 29.06.2016r. С УВАЖЕНИЕ 

(име и фамилия, длъжност,подпис) 



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

към процедура за събиране на оферти 

чрез Обява по чл.187 от ЗОП за 

участие в избор на изпълнител за 

сключване на договор с предмет: 

„Доставка на химикали и разтворители 

за нуждите на Институт по органична 

химия с Център по фитохимия към 

Българска академия на науките" 

Позиция 
Група 

Предложена цена без 

ДДС в лв. 

Обособена Химикали и разтворители със 

Позиция 1 специфични свойства и чистота 

Обособена Химикали и разтворители 

Позиция 2 
15726,99 

Обща сума без ДДС в лв 
15726,99 



Мерна единица Количество 
Единична 

No Име на химикала Качество цена (без 
(опаковка) (брой) 

ППС) в лв 

ПОЗИЦИЯ 2: Химикали и разтворители 

1 Acetone HPLC опак. от 2.5L 3 
46,00 

2 Methanol HPLC опак. от 2.5L 35 
17,00 

3 Chlorofonn HPLC опак. от 2.5L 3 
55,00 

4 Acetonitrile HPLC опак. от 2.5L 31 
42,50 

5 Hexane HPLC опак. от 2.5L 12 
60,00 

6 Dichloromethane HPLC опак. от 2.5L 3 
45,00 

7 Tetrahydrofuran HPLC, ::::99.8% опак. от 1L 1 
70,00 

8 OMSO 
HPLC 

опак. от 2.5L ] 

102,00 

reagent grade, 99.5% 
9 Methyl tert-butyl ether опак. от 2.5L 80 

(GC) 
47,26 

boiling range 40-60°С 
10 Petroleum ether опак. от 200L 1 

extra pure 
1499,00 

puriss. р.а„ ACS 
11 Dimethylfonnamide опак. от 2.5L 2 

reagent, 99.5% (GC) 
38,58 

12 Oimethylfonnamide HPLC, 99.5% опак. от 2.5L ] 

135,00 

13 ACETONE 99,80% опак. от 2.5L 2 
22,76 

Обща цена 

(без)ЩС) Производител 

влв 

ТНЕRМО 

FISHER/ACROS 
138,00 ORGANICS 

THERMO 
FISHER/ACROS 

595,00 ORGANICS 
THERMO 

FISHER/ ACROS 
165,00 ORGANICS 

THERMO 
FISHER/ACROS 

1317,50 ORGANICS 
THERMO 

FISHER/ACROS 
720,00 ORGANICS 

THERMO 
FISHER/ ACROS 

135,00 ORGANICS 
THERMO 

FISHER/ ACROS 
70,00 ORGANICS 

TH ERMO 
FISHER/ACROS 

102,00 ORGANICS 
ТНЕRМО 

FJSHER/ACROS 
3780,80 ORGANICS 

THERMO 
FISHER/ ACROS 

1499,00 ORGANICS 
ТНЕRМО 

FISHER/ACROS 
77,1 6 ORGANICS 

THERMO 
FISHER/ ACROS 

135,00 ORGANICS 
ТНЕRМО 

FISHER/ACROS 
45,52 ORGANICS 

Каталожен номер 

на производителя 

А/0606/ 17 

М/4056/ 17 

С/4966/17 

А/0627/17 

Н/0406/17 

D/1856/17 

Т/0706/РВ 15 

0/4125/РВ 17 

М/4494/!7 

Р/1440/27 

D/384 1/17 

v 
0 /3846/ 17 1.; 

1r:::1 

А/0600/ 1 7 \~ 

-----
~"+""' \о\ 

)) 
~ 



14 ETHANOL 99,80% опак. от 2.5L 

15 ETHYLACETATE 99,80% опак. от 2.5L 

16 TETRAHYDROFURAN 99.9%, anhydrous опак. от 2.5L 

17 Methanol puriss. р.а. опак. от 2.5L 

18 Ethanol absolute puriss. р.а. опак. от 2.5L 

19 Ацетон ACS reagent 99.8% опак. от 2.5L 

20 Toluene 99,80% опак. от lL 

21 Pt02 Pt, 81-83% опак. от IG 

O-(Benzotriazol-1-yl)-

22 
N,N,N',N'-
tetramethyluronium 

99% опак25G 

Tetraflunrnborate 
4-Hydroxy-3-

23 methoxybenzylamine 98% опак. от 1G 
hvdrochloride 

24 Pheny\acetylene 98% опак от25МL 

25 4-bromo-acetophenone 98% опак . от25G 

26 3-bromo-acetophenone 99% опак. от 25G 

27 2-bromo-acetophenone 98% опак. от 5G 

1 
60,00 60,00 

1 
45,00 45,00 

1 
193,00 193,00 

5 
18,05 90,25 

8 
58,00 464,00 

1 
22,76 22,76 

1 
56,00 56,00 

1 
280,00 280,00 

2 

200,00 400,00 

1 
48,00 48,00 

1 
70,00 70,00 

1 
30,00 30,00 

1 
70,00 70,00 

1 
50,00 50,00 

ТНЕRМО 

FISHER/ ACROS 
ORGANICS 
ТНЕRМО 

FISHER/ ACROS 
ORGANICS 
ТНЕRМО 

FISHER/ACROS 
ORGANICS 
THERMO 

FISHER/ ACROS 
ORGANICS 
THERMO 

FISHER/ ACROS 
ORGANICS 
THERMO 

FISHER/ACROS 
ORGANICS 
ТНЕRМО 

FISHER/ ACROS 
ORGANICS 
THERMO 

FISHER/ACROS 
ORGANICS 

ТНЕRМО 

FISHER/ ACROS 
ORGANICS 
THERMO 

FISHER/ACROS 
ORGANICS 
THERMO 

FISHER/ ACROS 
ORGANICS 
THERMO 

FISHER/ACROS 
ORGANICS 
THERMO 

FISHER/ACROS 
ORGANICS 
THERMO 

FISHER/ ACROS 
ORGANICS 

E/0650DF/17 

Е/0900/17 

181500025 

М/4000/17 

E/0600DF/ 17 

А/0600/ 17 

Т/2300/15 

195320010 

303180250 

121370010 

152460250 

106590250 

106580250~ 
1 c;f 

179760050 \ " 

f ~ 
J) 



5-Methoxy-2-
28 99% опак. от 5G 

benzimidazolethiol 

29 1-PENTANOL reagent опак от 500ML 

DIMETHYL 
30 

SULFOXIDE-D6 
99,90% опак от 50G 

SODIUM SULFIDE 
31 

NONAHYDRATE 
398% опак от 500G 

32 
Lutetium (III) acetate 

99,90% опак. от IG 
hvdrate 

33 
DIPEA [N-

99% опак от 1 OOML 
EthvldiisoproDvlamine 1 

34 Nile Red technical grade опак от 1 OOMG 

35 
3,4-

98% опак. от 5G 
Dihvdroxvbenzaldehvde 

2',4'-
36 98% опак. от 5G 

Dihydroxyacetophenone 

2,3-
37 97% опак. от 5G 

Dihydroxybenzaldehyde 

2,4-
38 98% опак. от25G 

Dihydroxybenzaldehyde 

2,5-
39 99% опак. от 5G 

Dihydroxybenzaldehyde 

40 
Гадолиниев трихлорид 

99.9% опак. от 5G 
хексахидрат 

(3-
41 Aminopropyl)triethoxysila 99% опак от 1 OOml 

ne 

42 Pyrogallol 2:99% опак от IOOG 

European 
43 Hide powder Pharmacopoeia (ЕР) опак. от 500MG 

Reference Standard 

ТНЕRМО 

1 FISHER/ACROS 
50,00 50,00 ORGANICS 

ТНЕRМО 

1 FISHER/ ACROS 
97,00 97,00 ORGANICS 

ТНЕRМО 

1 FISHER/ ACROS 
295,00 295,00 ORGANICS 

ТНЕRМО 

1 FISHER/ ACROS 
80,00 80,00 ORGANICS 

1 
211,00 211,00 ALFAAESAR 

1 
89,00 89,00 ALFAAESAR 

ТНЕRМО 

1 285,00 FISHER/ACROS 
285,00 ORGANICS 

1 
77,00 77,00 ALFAAESAR 

THERMO 

2 FISHER/ACROS 
27,00 54,00 ORGANICS 

THERMO 

2 FISHER/ ACROS 
46,00 92,00 ORGANICS 

ТНЕRМО 

1 FISHER/ACROS 
76,00 76,00 ORGANICS 

ТНЕRМО 

1 FISHER/ ACROS 
100,00 100,00 ORGANICS 

1 
130,00 130,00 ALFAAESAR 

THERMO 

1 FISHER/ACROS 
95,00 95,00 ORGANICS 

THERMO 

10 FISHER/ ACROS 
130,00 1300,00 ORGANICS 

1 European Pharmacopeia 
280,00 280,00 /LGC ST ANDARDS 

275370050 

Р /1041/PBOS 

181150500 

387065000 

14571,03 

Al 1801.АЕ 

415711000 

AI 1558.06 

114800050 

183510050 

173640250 

114840050 

11286,06 

430941000 

,.,----

,д(: \(\ Р/8122/ .~ 

' ~~' ЕРНО50(\~ 

JJ
·,,. 

~ \ 

; i 
i •. ! 1 

„ / . ' 



European 
44 Ivy leaf dry extract HRS Pharmacopoeia (ЕР) опак от 70MG 1 European Pharmacopeia ЕРУО001592 

Reference Standard 280,00 280,00 /LGC ST ANDARDS 

Valerian standardised dry European 
45 Pharmacopoeia (ЕР) опак от 400MG 1 European Pharmacopeia ЕРУОООО583 

extract 
Reference Standard 280,00 280,00 /LGC ST ANDARDS 

European 
46 Coumarin Pharmacopoeia (ЕР) опак от l lOMG l European Pharmacopeia ЕРУОООО438 

Reference Standard 280,00 280,00 /LGC STANDARDS 
European 

47 Salicin Phannacopoeia (ЕР) опак от 50MG l European Pharmacopeia 

Reference Standard 280,00 280,00 /LGC ST ANDARDS ЕРУОООО669 

Milk thistle dry extract 
European 

48 
HRS 

Phannacopoeia (ЕР) опак от l20MG l European Phannacopeia 

Reference Standard 280,00 280,00 /LGC ST ANDARDS ЕРУООО1687 

49 trans-Pennethrin 
суха субстанция -

lOmg 1 
DR. Eherenstorfer/LGC 

ССМ 17025 и Guide 34 200,00 200,00 STANDARDS DRE-Cl5990200 

50 Vinclozolin 
суха субстанция -

250mg l 
DR. Eherenstorfer/LGC 

ССМ 17025 и Guide 34 100,00 100,00 STANDARDS DRE-C 17920000 

51 
Sodium phosphate dibasic puriss. р.а., Reag. Ph. 

опак от 5000 1 
dihvdrate Eur. 98.5- 1О 1 .0% 57,00 57,00 CHEMLAB CL00.1464.1000 

Обща стойност без ДДС в лева: 15726,99 

(57/),;<J 
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