
ДОГОВОР 

Днес, ... %.f ,_{){„ . ~f2.1.. .6., 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 проф. дхн Петко Иванов- директор и Донка 
Димитрова - гл. счетоводител, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и 

2. ЕТ"Валерус-Валери Русинов", ЕИК: 030434950 със седалище и адрес на 

управление гр. София, ж.к. Дружба - 1, ул. Амстердам № 16, представлявано от Валери 
Владимиров Русинов, наричано по долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

след проведена процедура по реда на глава Осем „А" от ЗОП (отм.) във връзка с §18 от 
ПЗР на ЗОП (в сила от 15 април 2016 г.), 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 3, 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 -.. 
~траните приемно - предавателни протоколи, удостоверяващи вида и количеството на 

доставените материали. 

11. ЦЕНИ И НА ЧИН 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 14 851,00 лева (четиринадест хиляди 
осемстотин петдесет и един лева) 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: IBAN: 
BG74UBBS84271010070917 банков код: UBBSBGSF; банка: ОББ кл. Искър. 

(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 IПIЗДДС - 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, 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. ПРАВА 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 придру:нсени 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 31август2010г.); 

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

Обособена позиция 1, за продукти под номера от 32 до 38; 42 и 48; 
Обособена позиция 2, за продукти под номера от 21до28; 
Обособена позиция 3, за продукти под номера 1 и 11. 

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. 
1 О. 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 

~руги 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 с срок плащаният по договора, 

съобразно приетите единични цени на продуктите. 

VI. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
Чл. 21. (1) При забава на плащане, с повече от 10 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 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
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; 

VIП. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 25. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и важи за 
срок от 12 /дванадесет/ месеца,считано от датата на подписването му. 



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 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(3) В случаите по ал. 2 т.2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за неизпълнение на 

договора в размер на 10% от цената на договора без ДДС. 

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 

„-~юлята и дължимата грижа на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят 

tiевъзможно 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 -впълнението 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 

Адрес: 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9 
Тел. : 02/9606-132; мобилен: 0896 596 395 
Факс: 02/870 02 25 
Е-поща: gmdob@orgchm.bas.bg 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Име, длъжност: Валери Русинов - Управител 
Адрес: София, ул. Амстердам № 16 
Тел. : 02/ 979 82 11 
Факс: 02/ 868 11 01 
Е-поща: valerus@declera.coш 



(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. lOle, ал.2, т.1 от ЗОП (отм.) във връзка с §18 от ПЗР на ЗОП (в 

~ила от 15 април 2016 г.). 
4. Декларация по чл. lOle, ал.2, т.2 от ЗОП(отм.) във връзка с §18 от ПЗР на ЗОП (в 

сила от 15 април 2016 г.). 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

проф. дхн Петко И 



14.07.2016 г. Електронно св~етелство за съдимост 

Република България ~ 1 Обратна връзка 1 .!J.otlQ1ц 1 За системата 1 

-

Свидетелство за съдимост 

Регистрационен номер: 16062200029 
Registrat ion number: 16062200029 

Валидно до: 22 декември 2016 
Date of expiry: 22 December 2016 

ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ 

ELECTRONIC CONVICТION STATUS CERТIFICATE 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

MINISTRY OF JUSТICE OF ТНЕ REPUBLIC OF BULGARIA 

Удостоверява, че лицето: 

Certifies that the person : 

ВАЛЕРИ ВЛАДИМИРОВ РУСИНОВ 
(име, презиме и фамилия) 

VALERI VLADIMIROV RUSINOV 
(name, father's name, surname) 

ЕГН: ~~~~~~„„„. Personal number: 

Роден(а): ~,=== Date of Ьi~h: 

НЕ Е ОСЪЖДАНО 

И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78а НК 

HAS NOT BEEN CONVICTED 
AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM CRIMINAL RESPONSIBILIТY 

UNDER ART. 78а OF ТНЕ CRIMINAL CODE 

Дата на издаване: 2 2 юни 2016 
Date of issue: 22 June 2016 

Адрес за проверка : http://cs.mjs.bg 
Verify at : h ttp://cs.mjs.bg/ en 

Код за достъп : 4SUDFCWCHX 
Access code: 4 SUDFCWCHX 

Забележка: Електронното свидетелство за съ,Qнмост само в електронння сн вц.ц, достъпно на обявената от Министерството на 
правосъдието ннтернет страница, има същата сила, като свндетелството за съ.Qнмост, издадено на хартиен носител. 

Електронното свидетелство за СЬtQимост е достъпно от заит-ересованото лнце на страницата на Министерство на правосьдието, чрез 
предоставения код за досrьп. 

Note: The Efectronic Conviction Status Certificcte in efectronic format only is accessiЬle through the web page of the Ministry of Justice 
and has the same legal vafue as the Conviction Status Certificate issued оп paper. 

Persons concerned сап access the Electronic Conviction Status Certlf/cate through the web page of the Ministry of Justice via access 
code. 

https ://cs .mjs.Ьg/Ьg/Home/Disp/ay/af676cf6-28eЬ-469e-9a31-d9af340d052a 1/2 
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ДЕКЛАРАЦИЯ * 
по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки 

Долуподписаният /-ната/ в ~ 11J..... J3tJ Щ],VJ H?ff о е f <; CVI "-0 /) 

с лична ка та № . здадена на {)]_ 011» -Иr от )./l(J /О Q фЧ 
с ЕГН в качеството ми на ':JmpiJ{}c,rr-t-1\ 

1 

(посочете длъжността, която заемате в управителен или контролен 

орган на участника, както и точното наименование на съответния орган) на __ 

fi .., /3 Л Е fZ; С" (посочете фирмата на участника), ЕИК 
.... O..."J..<?!:J. .. J.~;)..„'i!?.., като определен изпълнител по реда на глава Осма <<А» от 
ЗОП на поръчка с предмет: участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на химикали и лабораторни консумативи за нуждите 

на Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби 
на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна 

длъжност в организацията на Възложителя. 

2. Не съм сключил договор/представляваното от мен лице не е сключило договор 

с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси. 

За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния ко 

дата: . . g l.:. t?..Ci. .l.f!f C r ДЕКЛАРАТОР: ...... . 

УТОЧНЕНИЯ 

Съгласно чл.47, ал.5 от ЗОП всичкu членове на управителните и контролни органи на участника, в това число и лицата, 
които временно изпълняват тези длъжности следва да представят декларация, че не са свързани лица с вьзложителя или 
лица. заемащи ръководни длъжности в организацията на вьзложителя. 

„ Свързани лица" сыласно § 1 от ДР на Закона за държавния служител са: 

1. съпрузите или лицата, които се намират във фактическо сьжt1телство. роднините по права линия - без 

ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен 

включително; 

2. лицата, едното от които участва в управлението на дружество, в което другото лице притежава акции или 

дялове; 

3. съдружниците; 

4. дружество и лице, което участва в управле11ието на дружеството или притежава повече от 5 на сто от 

дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството; 

5. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото. 
Ръководните длъжности в адми1111страцията са посочен в Единния класификатор на длъжностшпе в администрацията, 
раздел "А". 

Декларация се подписва задьл::ж:ител110 от всички членове на управител11ите (не само от управителя и представляqащ 
участника) и контролни орюни на участника по регистрация, в това число и от лицата врел1е11но изпълняващи тези 
длъжности. Когато лицата, участващи в управителните и контролни органи на дружеството на участника са юридически 
лица - декларацията се подписва от техния представител в съответния управителен или контролен орган. 



ОБРАЗЕЦ 1 

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

науките" 

ОФЕРТА - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

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

позиция № з 

от: ЕТ „ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ" 

Адрес на управление : гр . София , жк. Дружба - 1, ул . Амстердам №16 

ЕИК: 030434950 

чрез Валери Владимиров Русинов 

Адрес за кореспонденция : 1528, гр . София , жк. Дружба - 1, ул . Амстердам №16 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Съгласно публикуваната в електронната страница на Агенция по обществени 

поръчки публична покана за възлагане на поръчка с предмет : „Доставка на химикали 
и лабораторни консумативи за нуждите на Институт по органична химия с Център по 

фитохимия , 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 /или 

лабораторни консумативи 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 №З на техническата спецификация . 

2. Задължавам се да извършваме 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 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 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 задължавам 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 201 Ог.); 

8. При доставка на продуктите фирма „ВАЛЕРУС" ще предостави сертификати 
за анализ от производителя , на следните продукти , както следва : 

Обособена позиция 3, за продукти под номера 54 и 105. 
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) . 

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 ППЗДДС -
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 . 101 е , ал . 2 от ЗОП . 

Гарантирам , че съм в състояние да изпълня качествено поръчката в пълно 
съответствие с изискванията на Възложителя , посочени в поканата за представяне на 
оферта . 



Приложения: 

1. Копие на Сертификати за качество по 150 9001 за дистрибуция на оферираните 
химикали . Сертификатите са валидни към датата на подаване на офрертата. 

2. Копие на Сертификати за качество по 150 9001 на фирма „ВАЛЕРУС" . 

З . Оторизационни писма , от който е видно , че фирма „ВАЛЕРУС" представлява 

производителите , чиито продукти предлага . 

4. Декларация , съдържаща списък на изпълнените от фирма „ВАЛЕРУС" доставки , 

през последните три години , с предмет , сходен с предмета на поръчката . Всяка 

доставка , посочена в декларацията е придружена със заверено копие на сключени 

договори за извършването й . 

5. Декларация , съдържаща информация относно мястото и условията за съхранение 

на оферираните продукти на територията на България - свободен текст. 

6. Ценово предложение , попълнено по представения образец, с посочени 

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

оферта фирма „ВАЛЕРУС" . Посочените единични цени и обща стойност 

съответстват на предлаганата разфасовка и брой . Прилагам ценовото 

предложение и в електронен вид във формат на MS Excel . 

дата:l.. Р: . 9 .~: .. l!}(C Г 

(Валери Русинов , Управител ) 



( 

Единич Обща Произво Катало 1 

1 

цена(без на цена дител жен 1 

1 

Структура Мерна Коли че (без ДQС) в лв номер 1 

No Име на химикала Качество (където е единица ство ДДС) в , на 

необходимо) (опаковка) (брой) лв 1 произво 

1 дителя , 
1 

1 

ПОЗИЦИЯ 3: ХИМИКАЛИ И РАЗТВОРИТЕЛИ 

1 Diethyl ether HPLC Опак. от 2.5L 3 75.00 225.00 Avantor 800 

2 Acetone HPLC Опак. от 2.5L 6 35.00 210.00 Avantor 231 

3 Ethyl acetate HPLC Опак. от 2.5L 2 49.50 99.00 Avantor 1020 

4 Dichloromethane HPLC Опак. от 2.5L 4 40.00 160.00 Avantor 910 

5 Toluene HPLC Опак. от 2.5L 2 45.00 90.00 Avantor 4005 

6 n-Heptane HPLC Опак. от 2.5L 1 85.00 85.00 Avantor 4625 

7 1,4-Dioxane HPLC Опак. от 2.5L 1 166.00 166.00 Avantor 851 

8 1,2-Dichloroethane HPLC Опак . от 2.5L 1 126.00 126.00 Avantor 908 

9 n-Pentane HPLC Опак. от 2.5L 1 100.00 100.00 Avantor 3365 

10 Ацетонитрил HPLC /~~ Опак. от 2.5L 1 55.00 55.00 Avantor 235 

11 Хлороформ HPLC li~o,g_:; Опак. от 2.5L 5 60.00 300.00 Avantor 4738 
1' 2 '"7 } _QJ J 
1 ~ ). ~ .'>.V/ 

.,,, pyc-..J ..._____..... 



( ( 

12 Ацетон чист, (наливен) Опак. от 1L 500 2.65 1325.00 Avantor 231 

13 Ацетон чист за анализ Опак. от 1L 78 5.00 390.00 Avantor 230 

14 Дихлорметан чист за анализ Опак. от 1L 800 4.50 3600.00 Avantor 910 

15 Хлороформ чист за анализ Опак. от 1L 105 12.00 1260.00 Avantor 4735 

16 Метанол чист за анализ Опак. от 1 L 116 5.00 580.00 Avantor 2395 

17 Етанол чист за анализ С2Н50Н Опак. от 1L 128 15.00 1920.00 Avantor 1060 

18 Етанол 
абсолютен, 

чист за анализ 
С2Н50Н Опак. от 1L 17 20.00 340.00 Avantor 1065 

19 Спирт за горене, оцветен наливен С2Н50Н Опак. от 1L 10 4.00 40.00 Avantor 3670 

20 Петролев етер чист за анализ Опак. от 1L 131 9.00 1179.00 Avantor 3365 

21 Изо-пропанол чист за анализ Опак. от 1L 55 7.00 385.00 Avantor 1240 

22 Етилацетат чист за анализ Опак. от 1L 46 6.00 276.00 Avantor 1020 

23 Хексан чист за анализ Опак. от 1L 2 36.00 72.00 Avantor 4605 

24 Тетрахидрофуран 
р.а . analytical reagent, 

Опак. от 2.5L 1 96.00 96.00 Avantor 3931 
98% 

25 Толуен чист за анализ 
А-iд-~ · ," 

Опак. от 1L 12 10.00 120.00 Avantor 4005 

· =~~ 
t-.\ 

26 Оцетна киселина чист за анализ r; Опак. от 1 L 10 5.00 50.00 Avantor 3265 
,.. 1 

</.,1--к..х /0-.1 



( 

27 Амоняк 25% чист за анализ NH40H Опак. от 1L 4 4.00 16.00 Avantor 190 

28 Солна киселина техническа HCI Опак. от 5L 2 9.00 18.00 Avantor 3661 

29 Солна киселина чист за анализ HCI Опак. от 1 L 10 6.00 60.00 Avantor 3660 

30 Солна киселина 
0.1 М, (стандартен 

HCI Опак. от 0.05L 1 10.00 10.00 Avantor 9920 
разтвор) 

31 Сярна киелина р.а . analytical reagent H2S04 Опак. от 2.5L 2 40.00 80.00 Avantor 3775 

32 Сярна киселина техническа H2S04 Опак. от 5L 3 15.00 45.00 Avantor 3771 

33 Водороден прекис, 30% чист за анализ Н202 Опак. от 1L 7 5.00 35.00 Avantor 580 

34 Азотна киселина 
р.а . analytical 

HN03 Опак. от 2.5L 1 40.00 40.00 Avantor 8 reagent 

35 Азотна киселина 65% чист за анализ HN03 Опак. от 1L 6 15.00 90.00 Avantor 5 

36 Фосфорна киселина р . а . analytical reagent Н3РО4 Опак. от 0.5L 2 6.00 12.00 Avantor 4420 

37 Перхлорана киселина чист за анализ НС104 Опак. от 2.5L 1 270.00 270.00 Avantor 3360 

38 Формалин 
37% разтвор 

СН20 Опак. от 1 L 1 9.00 9.00 Avantor 4380 
стабилизиран 

39 Пропилен гликол чист за анализ С3Н802 Опак. от 1 L 2 8.00 16.00 Avantor 3430 

40 Етилен гликол чист за анализ С2~~ ~Опак. от 1L 1 10.00 10.00 Avantor 1050 
.~f!..Лf, . 

41 Етилен гликол 
технически . s~rf~ ~~~пак от 1L (наливен) 

4 6.00 24.00 Avantor 1051 

'/ t~ Yr / ,!:!) / 
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42 Глицерин чист за анализ С3Н803 Опак. от 1kg 15 5.00 75.00 Avantor 691 

43 Течен парафин 99,5% Опак. от 1L 2 5.00 10.00 Avantor 3350 

44 Натриев борхидрид чист за анализ NaBH4 2535 - 100 г 1 130.00 130.00 Alfa Aesar 13432 

45 Натриев хлорид чист за анализ NaCI Опак. от 1kg 1 5.00 5.00 Avantor 2685 

46 Натриев сулфат, безводен чист за анализ NaS04 Опак. от 1kg 1 10.00 10.00 Avantor 2640 

47 Натриева основа, гранули чист за анализ NaOH Опак. от 1kg 5 5.00 25.00 Avantor 2624 

48 Натриева основа люспи чист за анализ NaOH Опак. от 1kg 10 4.00 40.00 Avantor 2620 

49 Натриев бикарбонат чист за анализ NаНСОЗ Опак. от 1kg 3 5.00 15.00 Avantor 2673 

50 KI чист за анализ К1 Опак. от 500g 1 5.00 5.00 Avantor 1615 

51 К1 (Alfa Аеsаг) 99% К1 Опак. от 250g 1 46.00 46.00 Alfa Aesar 11595 

52 Калиев карбонат чист за анализ К2СОЗ Опак. от 1kg 5 6.00 30.00 Avantor 1515 

53 Калиева основа чист за анализ кон Опак. от 1kg 8 5.00 40.00 Avantor 1545 

54 Калаен(l 1) хлорид дихидрат чист за анализ SnCl2•2H20 Опак. от 1kg 1 40.00 40.00 Avantor 1415 

55 Живачен оксид чист за анализ HgO Опак. от 1 OOg 1 110.00 110.00 Avantor 1145 

56 Бариев карбонат чист за анализ варsр~ (~пак. от 1kg 5 5.00 25.00 Avantor 300 
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57 Калциев хлорид, безводен чист за анализ СаС12 Опак. от 1kg 2 5.00 10.00 Avantor 1690 

58 Железен(lll)нитрат нонахид1 чист за анализ ~e(N03)3•9H2C Опак. от 1kg 1 99.00 99.00 Alfa Aesar 12226 

59 Кобалтов нитрат хексахидрс чист за анализ Co(N03)2•6H2C Опак. от 250g 1 60.00 60.00 Avantor 1785 

60 Ацетилбромид 98% Опак. от 1 OOg 1 79.00 79.00 Alfa Aesar А12485 

61 Уреа чист за анализ Опак. от 500g 1 13.00 13.00 Avantor 4255 

Крайна цена без ДЦС в лева: 14851.00 
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