ОБРАЗЕЦ
Д О Г О В О Р № 18
Днес, 27.07.2020 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 проф. дхн Светлана Симова - директор, наричан по-долу
за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
2. Алтерлаб ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1582, район Искър,
ж.к. Дружба, бл. 304, вх. А, ет. 7, ап. 41, представляван от Антон Пламенов Симеонов управител, наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
в изпълнение на Решение за избор на изпълнител № РД-09-142/ 16.06.2020 г. за
определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на химикали за
фин органичен синтез, на биопродукти, стандарти и други реактиви със специално
предназначение и интермедиати за органичен синтез”, позиция 3, се сключи настоящият
договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни „Доставка на
химикали за фин органичен синтез, на биопродукти, стандарти и други реактиви със
специално предназначение и интермедиати за органичен синтез”, позиция 3, съгласно
условията на настоящия договор, пълното описание на предмета на поръчката и
техническата спецификация и предложената от участника оферта-техническо
предложение.
1.2. Възложителят има право да възлага при условията на настоящия договор
химикали, аналогични на тези посочени в спецификацията и които попадат в групата на
химическите вещества по съответната позиция, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
ги доставя при условията на поръчката и настоящия договор.
1.3. Изпълнението на доставките по договора се удостоверява с двустранно
подписани от страните приемо-предавателни протоколи, удостоверяващи вида и
количеството на доставените продукти.
1.4. Срокът за изпълнение на договора е 18 месеца, считано от датата на
сключването му.
ІІ. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2.1. Прогнозната стойност на договора е 60 000 лева без ДДС или 72 000 лева с
ДДС.
2.2. За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да
заплати на Изпълнителя продуктите, посочени в спецификацията, по цени, определени в
Ценовата оферта на изпълнителя, съставляваща неразделна част от настоящия договор, а
тези които не са посочени в спецификацията, но попадат в групата на химическите
вещества от съответната група, се доставят по цени на производител, валидни към датата
на заявката, с надценка до 15 %.
2.2. Посочените единични цени на продуктите по спецификацията, са крайни,
остават непроменена за срока на договора и включва всички разходи и възнаграждения на
Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор
Чл. 3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, чрез
банков превод от страна на Възложителя, по следната банкова сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN: BG10UNCR70001522643131 банков код: UNCRBGSF банка
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
3.2. 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.
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Чл. 4. Заплащането на доставените стоки се извършва отложено до 10 (десет) дни,
след извършена доставка и след представяне на следните документи:
- Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС –
оригинал;
- Приемателно - предавателни протокол/и
- Извлечение от официална страница/каталог на производителя, валидна към датата
на заявката, от която е видна цената на заявения химикал (за химикали, които не са
изрично посочени в спецификацията, но попадат в групата на химикалите на
конкретната позиция).
Чл. 5. За количества, доставени извън заявените (без писмена заявка),
Възложителят няма задължения за плащане.
III. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 6.1. Всяка отделна доставка, предмет на настоящия договор, следва да бъде
извършена в срок до три седмици, считано от получаване на писмена заявка на
Възложителя и за количества, точно определени в заявката.
6.2. 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 не може да бъде по-дълъг от 5 работни дни.
Чл. 7. Мястото на изпълнение на дейностите по договора е: Република България,
гр. София, ул. „Aкад. Георги Бончев”, бл. 9.
Чл. 8. 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. 9. Изпълнителят се задължава:
 Да изпълнява възложените доставки в сроковете по договора
 Да достави продукти, които са нови, не отваряни, в оригинални опаковки.
 Да представи всички необходими документи при доставката на продуктите
доказващи техния произход, качество и др.
 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.
 Да извърши нова доставка на същото количество артикули изцяло за негова
сметка, при установени материали, неотговарящи на изискваното качество от
Възложителя
 Доставените продукти задължително трябва да бъдат придружени със сертификат,
издаден от фирмата – производител.
 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 2010 г.), при доставка на опасни химични вещества и препарати
 Предлаганите 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.
 Да доставя такива с идентична или еквивалентна на посочената за химикали, за
които изрично в техническите изисквания на Възложителя е посочена степен на
чистота
 Да подмени изцяло за своя сметка продукти, за които се установи, че не са годни
за употреба
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Да уведомява Възложителя за настъпили проблеми по изпълнението на договора,
както и за предприетите действия по отстраняването им.
Чл. 10. При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия
Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения
начин на плащане.
Чл. 11. Ако е приложимо, Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок най-малко до 30
(тридесет) дни преди датата на изпълнение на съответната дейност, за чието изпълнение
Изпълнителят ще ползва подизпълнител. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор
за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата
подизпълнител Изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното
споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.
66, ал. 2 и 14 от ЗОП.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 12. Възложителят е длъжен да изпраща писмени заявки на посочените от
Изпълнителя електронен адрес за контакти и/или факс.
Чл. 13. Възложителят е длъжен да извършва в срок плащанията по договора,
съобразно приетите единични цени на продуктите.
Чл. 14. Възложителят има право на рекламация по отношение на доставените
химикали.
VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
Чл. 15.1. Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия
Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 1% (един процент) от
стойността посочена в чл. 2.1. на Договора, или сумата от 600 лв. (шестотин лева).
15.2. Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на
Договора към датата на сключването му.
15.3. Изпълнителят избира формата на гаранцията/гаранциите измежду една от
следните: (i) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя; (ii) банкова
гаранция; или (iii) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на Изпълнителя.
Чл. 16.1. Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, то тя се внася
по следната банкова сметка на Възложителя:Банка:Уникредит Булбанк,пл.Св. Неделя №
7; BIC: UNCRBGSF; IBAN: BG95 UNCR 9660 3110 0246 10.
Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на
Изпълнителя.
16.2. Когато Изпълнителят представя банкова гаранция, се представя оригиналът
ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто
процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока
на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни за гаранцията за изпълнение.
16.3. Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да
съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията
независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните
задължения.
16.4. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията,
включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.
16.5. Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на
отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора,
плюс 30 (тридесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се
лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя
при пълно или частично неизпълнение на Договора, съответно при неусвояване или
невръщане на авансовото плащане и не може да бъде използвана за обезпечение на
неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния
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договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по
всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличие
на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
Чл. 17.1. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора в срок
до 30 дни след изтичане на срока на договора.
17.2. Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции,
независимо от формата под която са предоставени.
17.3. Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение
на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на
Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза
на Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранциите.
17.4. Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за
изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия
Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия
Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи Възложителят има право да задържи от
гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за
неизпълнението.
17.5. Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение
суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор,
поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.
17.6. В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранцията, Изпълнителят
е длъжен в срок до 7 (седем) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, като
внесе усвоената от Възложителя сума по сметката на Възложителя, или учреди банкова
гаранция за сума в размер на усвоената или да дозастрахова отговорността си до размера
в алинея 15.1.
VI. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Чл. 18.1. 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 5 % от тази стойност.
18.2. 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. 19. 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. 20. Страните по договора могат да претендират за нанесени вреди и
пропуснати ползи по общия ред, в случай, че превишават размера на предвидените
неустойки.
VІІІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ (ако е приложимо)
Чл. 21. Общи условия приложими към Подизпълнителите
21.1 За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва
само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за
Изпълнител
21.2 Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора
не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.
21.3 Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за
изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП
случаи и при предвидените в ЗОП условия.
21.4 Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение
на настоящия Договор и на Изпълнителя.
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21.5 Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на
Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП
ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител,
обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание
за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на
пълния размер на гаранцията за изпълнение.
Чл. 22. Договори с подизпълнители
При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на
Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от
подизпълнителите;
2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение
на Договора;
3. при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може
безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на
подизпълнителите.
Чл. 23. Разплащане с подизпълнители
23.1 Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да
бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят
заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.
23.2 Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от
подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на
Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
23.3. Към искането за разплащане Изпълнителят предоставя становище, от което да
е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
23.4 Възложителят има право да откаже плащане към подизпълнителя, когато
искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
ІХ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 24.1 Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. с изтичане на уговорения срок;
3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената
поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той
не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено
уведомление от Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата;
4. при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение непредвидено или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването
на Договора („непреодолима сила“) за срок по-дълъг от 7 (седем) дни;
24.2 Възложителят може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление,
изпратено до Изпълнителя:
1. при забава на изпълнението на повече от две доставки с повече от 7 (седем) дни от
определения срок
2. при забава продължила повече от 15 (петнадасет) дни на доставка; или
3. използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или
използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите,
в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със
съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;
24.3 Възложителят прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП без да
дължи обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на Договора вреди,
освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал.1, т.1 от ЗОП. В последния случай
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размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от
Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове
по този Договор.
24.4 Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между
Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности
по изпълнение на Договора.
24.5 Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в
него или в приложимото законодателство.
Чл. 25. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при
условията на чл. 116 от ЗОП.
Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 26.1 Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията
си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от
Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е
информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.
26.2 Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да
уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.
26.3 Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
26.4 Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност
или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на
Договора.
ХІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 27.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да предприема или да допуска каквито и да са
действия или бездействия, които могат да поставят собствените им интереси в конфликт
с интересите на Възложителя.
27.2 Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно
изпълнение на функциите по договора, на което и да е лице, може да възникне съмнение
поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или
националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които
то има с друго лице, съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012, както и
по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
Чл. 28. За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото
българско законодателство.
Чл. 29.1. Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и
правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Проф. д-р Ваня Куртева
Телефон: +359 2 9606 156
Email: vkurteva@orgchm.bas.bg
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Антон Симеонов
Телефон: +359 878 664 337
Email: Asimeonov@alterlab.bg
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29.2. Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор,
следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за
действителност.
29.3. Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на
правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги
представляват.
29.4. Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в
настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено
за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на
адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член се счита за валидно
изпратена и получена от другата Страна.
29.5. Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана
пратка или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се
считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване
от адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.
Чл. 30. Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по
настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.
Чл. 31.1. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще
бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като
в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за
кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за
преговори.
31.2. В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея,
всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително
споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или
прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на
Република България по реда на ГПК.
Чл. 32. Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително
уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.
Чл. 33. Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:
 Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя;
 Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя;
 Приложение № 3 - Ценово предложение на Изпълнителя.
Настоящият Договор се подписа в 2 еднообразни екземпляра – 1 за Възложителя и 1
за Изпълнителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Svetlana
Dimitrova
Simova

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Digitally signed by Svetlana Dimitrova Simova
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c=BG, l=SOFIA,
serialNumber=PNOBG-5302186656,
o=INSTITUT PO ORGANICHNA HIMIA S CENTAR
PO FITOHIMIA, 2.5.4.97=NTRBG-000663668
Date: 2020.07.27 15:25:58 +03'00'
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