
















Чл. 24. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство. 

Чл. 25. Ако друго не е уточнено, дните в този договор се считат за календарни. 

Чл. 26. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат 
обстоятелства, изискващи съставяне на двустранен констативен протокол, 
заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана, с обозначено място, 
дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в тридневен срок след 
това. 

Чл. 27. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или 
отговорност е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или 
отговорност не могат да се искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към цената за 
изпълнение на договора. 

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително 
уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

XIV. УПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА
Чл. 29. Упълномощени лица по настоящия договор са:

т.1 За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Радослава Шоевска-Ризова,началник на отдел ЛКПХО, ГД 
ЛАД, e-tnail: sl10evska@eea.governtnent.bg 

т.2 За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Гинка Ботева Смиленова - Управител, тел.: 
+359 888 515 023; e-tnail: ginka.stnileпova@sbltnadzu.eu.cotn

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съдържа следните документи 
(приложения), като неразделна част от него, които имат следната приоритетна подредба 
при тълкуване и прилагане, следваща тази на самия договор: 

1. Приложение № 1 - Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. Приложение №2 - Оферта на изпълнителя, включваща предложение за

изпълнение и ценово предложение;

3. 
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11. Ценово предложение

1. Цена за изпълнение на поръчката:
1.1. Без ДДС 7 000, 00 (седем хиляди лева) лева.
(цифром и словом) 
1.2. С ДДС: 8 400,00 (осем хиляди и четиристостин лева) лева. 
(цифром и словом) 

Предложената цена на настоящото ценово предложение е обвъвзваща за целия 
срок на договора и включва всички дейности във връзка с изпълнението на поръчката. 

Декларираме, че в предлО),кената от нас цена за изпълнение на договора са 
включени всички разходи по изпълнението на поръчката за извършване на сервизното 
обслужване. 

Декларираме, че сме съгласни с условията, поставени от възложителя, и начина 
на плащане, посоче� в информацията към отправената ни покана. 

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално 

допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена. 

111. Място на изпълнение на поръчката: На мяс,;-о в лабораториите на
Възложителя на обществената поръчка, на чиято територия се намират апаратите 
съгласно разпределението подробно описано в техническата спецификация на 
Възложителя. 

IV. Срок на валидност на офертата: Настоящото предложение е валидно 90
(деветдесет) дни от подаването му. 

В случай че бъдем определени за изпълнител, декларираме, че ще изпълним •
поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя. 

· Подпис и печат:

Дата
Име и фамилия

Длъжност
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ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ (ПЛАЩАНЕ ОТ/КЪМ БЮДЖЕТА) 
Платете на - име на получателя/ Beneficia1y Name 
из п . Агенция по Околна среда и води

IBAN на получателя/ Beneficiary IBAN BIC на банl(ата на 
BG38SOMB91303337025101 получателя/ Beneficiary 

Bank BIC 
SOMBBGSF 

При банка - име на банката на получателя / Bank Name· Вид плащане•••/ Paynient 
ОБЩИНСКА БАНКА lтуре 

ПРЕВОДНО НАРЕЖдАНЕ I ВНОСНА БЕЛЕЖКА Валута/ Сума/ Amo uпt 
за плащане отlкъм бюджета Сшrелсу ..., 350.00 

BGN 
PAYMENT ORDER for Budget Payment 
Основание за плащане/ Details of Payment 
Банкова Гаранция 

Още. пояснения / A dditional De tails 

при л . 4. Обос. поз. 1 Прил.4 !Общ.П. 
Вид док.•/ Туре 

1 Номер на документа, по който се nлa щa/Number of Document Дата на документа /Date 
9 \ 

Период, за който се плаща/ До дата/ То Date 
Perio d of Payment 
От дата/ From Dat e 
Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физичесI<0то лице/ОЬ!igаtеd 
Person - Legal Entity or lndividu al 
ШИМАДЗУ ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х. КОР 

БУЛСТАТ на задълженото лице/ BULSTAT ЕГН на задълженото лице/ Personal Numbe1 ЛНЧ на задълженото лице/ 
204923688 Personal 1D 

Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице/ Customer 
ШИМАДЗУ ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х. к о р

IBAN на наредителя / Orderiпg Customer IBAN BIC на банката на 

В G 7 4 U N С R 7 О О 
1
0 1 5 2 3 1 7 1 7 9 3 

4• наредителя / Custon1er Bank 
BIC 

: 
UNCRBGSF 

.Платежна система/ Paymenl System Такси·•/ Taxes Вид плащане**'/ Payment 

БИСЕРА 2 lтуре 

Вид документ: '"Такси: ... Вид плащане - попълва се 
1 - декларация 5 - парт. номер на имот 1 - за сметка на наредителя за сметки на адм_инистратори 
2 - ревизионен акт 6 - постановление за 2 - споделени (стандарт за на приходи и на Централния 
З - наказ. постановление принудително събиране местни преводи) бюджет 
11- авансова вноска 9 - други З - за получателя 

Създател ГИНКА БОТЕВА СМИЛЕНОВА 

Дата на изпълнение 11.05.2018 

Дата на създаване 1 О.05.2018 

Валидно преди : 17.05.2018 

Декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5 т.3 от ЗМИП 

Долуподписаният/долуподписаните КАUВЕК ROBERT/9999611812, ГИНКА БОТЕВА СМИЛЕНОВА/6402146290 
zu декларирам/декларираме, че паричните средства (ценности) - предмет на настоящата orn:1t5SМ ,м•� 

произход:. 
� Exce\lence in sc,ence

- . П\Зlliu l\;mdelsgesellscha" m.bJI. 
ah б5д 

Известна ми е /ни е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариоане. S�J,П .l!lflМ�!l;Jt!l:er�.Cl'f'fl)IJ�-- мrn1111\Jil!\J �ncreэenшaфi м.о,:. . д 
Подписи: • ш�маА3'1 "•ф�!i 1401, буn,Чернн врьх 65
Дата на подписване 
11.05.201811 57:12 
10.05.201817:10:13 

Име на потребител 
 
ГИНКА БОТЕВА СМИЛЕНОВА 

Корно�6У.РI ,tl)IOM "' 

Изпратен: 11.05.201811:57:24 
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