ДОГОВОР
за възлагане и извършване на лабораторни анализи
Днес ……………... 20……г. в гр. София между:
1. ...................................................................................................................................,
с ЕИК: ..........................................., представлявано от .........................................................,
със седалище и адрес на управление: .................................................................................,
с адрес за кореспонденция по настоящия договор: .............................................................,
идент.номер по ДДС: ……………………….………., наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
от една страна, и от друга страна
2. “ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ” ООД, представлявано от инж. Боряна Димитрова Танева,
със седалище и адрес: гр.София, ул.Беловодски път N114, с адрес за кореспонденция
по настоящия договор: гр. София, 1618, ул. ”Крушовски връх” № 31, с ЕИК: 130370857,
ИН

по

ДДС:

BG130370857,

наричано

за

краткост

в

договора

ИЗПЪЛНИТЕЛ/ЛАБОРАТОРИЯ, се сключи настоящия договор за следното:
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу
възнаграждение анализи по вид, обем, по показатели и други спецификации, посочени
в Заявката/Заявките за изпитване по чл.2 от този договор, които възложителят попълва
при всяко възлагане на анализи, и които стават неразделна част от настоящия договор.
В случай, че възложителят пожелае, изпълнителят изготвя предварително Оферта за
заявените от възложителя анализи с посочване на методи за анализ, цени и други
спецификации, наричани за кратко в настоящия договор “дейности”.
1.2. За извършване на дейностите, предмет на настоящия договор, Възложителят
предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

необходимите проби за анализ, придружени със

Заявка/и за изпитване ФК 508-2, неразделна част от настоящия договор. Изпълнителят
има право да откаже приемане на Заявки за изпитване, заедно с проби за анализ, в
случай, че не може да изпълни възложените анализи, като в този случай не възникват
никакви права и задължения за нито една от страните по този договор.
1.3. Срокът за изпълнението на дейностите по чл. 1 от настоящия договор се
определя в Заявката за изпитване или предварително изготвената оферта.
2. ПРЕДАВАНЕ НА РАБОТАТА
2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протоколи с резултатите за
всяка от извършената дейност до 3 работни дни след приключването на срока по
изпълнение на дейностите по чл.2, изготвени на български език и съобразно посочения
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от възложител метод за получаване на готовите протоколи. Изпълнителят издава по 1
бр. оригинален протокол. Изготвяне на протоколите и на английски език се извършва
срещу допълнително заплащане.
3. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
3.1. За изпълнението на дейностите по чл. 1 от настоящия договор Възложителят
заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, съобразно заявените анализи в Заявките
за изпитване или съобразно изготвена Оферта. Заплащането на дейностите се
извършва на база актуален ценоразпис, посочен на интернет страницата на
изпълнителя – www.globaltest-bg.com, или специално подготвена оферта за конкретните
изпитвания.
3.2. Изпълнителят е регистриран по Закона за ДДС.
3.3.

Възнаграждението

Заявката/Заявките

за

се

изпитване

изплаща
срещу

едновременно

оформена

фактура.

с
В

подаване

на

случай,

че

възнаграждението не е заплатено напълно, изпълнителят има право да не предаде
готовите протоколи на възложителя.
3.4. Възложителят няма право да се запознае със съдържанието на Протоколите
преди плащането да е постъпило по сметка на Изпълнителя.
3.5. Ако през време на изпълнението на договора надлежно определената цена
на материала или работната ръка бъде изменена, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може съответно да
измени възнаграждението след предварително уведомяване на възложителя в писмен
вид.
3.6. Заплащането на дължимото възнаграждение се извършва в брой или по
банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай, че Възложителят има неплатени
задължения към Изпълнителя, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже извършване на
дейностите до заплащане на дължимите суми.
3.7. В случай, че Възложителят не заплати всички дължими суми към
Изпълнителя в определния срок, то последният има право да откаже извършване на
изпитване по настоящия договор.
4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
4.1.

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

4.1.1. Да плати уговореното възнаграждение.
4.1.2. Да заяви точно и ясно всички необходими обстоятелства в Заявката за
изпитване, по които ще се извършват дейностите по настоящия договор.
4.1.3. Да осигури условия за изпълнение на договора, да осигури необходимият брой
образци за анализ и цялата необходима документация, свързана с пробите за
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анализ и свързана с този договор. В случай на пробовземане – да осигури достъп
до местата, на които ще се извършва пробовземане.
4.1.4. Има право да иска изпълнението на възложената работа качествено и в срок.
4.1.5. Възложителят

има

право

протокола/протоколите

с

да

иска

резултатите,

от

Изпълнителя

след

заплащане

да
на

му

предаде

дължимото

възнаграждение, съобразно посочения от възложителя начин за предаване на
протоколи. В случай, че възложителят не е посочил никакъв начин за получаване
на протоколи, последните в оригинал се съхраняват в офисите на изпълнителя,
находящи се на посочения по-горе адрес за кореспонденция.
4.1.6. Има право на достъп до лабораториите на изпълнителя след предварително
уговорен ден и час за посещение и само след изпълнение на всички прожедури
по Системата за управление на качеството на изпълнителя.
4.1.7. Да коригира, преправя, пренаписва, видоизменя или по какъвто и да е начин
променя съдържанието на протоколи от изпитване, издадени от лабораторията
по настоящия договор.
4.2. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
4.2.1. Да изпълни качествено и в срок договорените работи и да ги предаде на
Възложителя след заплащане на дължимото възнаграждение от Възложителя.
4.2.2. Има право да получи уговореното възнаграждение.
4.2.3. Има право да откаже извършване на изпитване в случай, че за възложеното
изпитване не е заплатен съответния необходим консуматив, съгласно
разпоредбите на Общите условия на ИЦ Глобалтест ООД – ОПК 404-2 «Общи
търговски условия».
4.2.4. Има право на съдействие от страна на възложителя.
4.2.5. Има право да откаже приемане на Заявка/Заявки за изпитване, заедно с проби
за анализ, в случай, че последните не са транспортирани по съответен за
изпитванията начин, в случай, че заявката/заявките не са попълнени правилно
и/или не са подписани, както и в случай, че пробите за анализ са повредени,
разрушение или тяхната цялост по какъвто и да е начин е нарушена без това да
е самият предмет на дейностите по този договор.
4.2.6. В случай, че възложителят е възложил няколко анализа по показатели, които
влизат в обхват на акредитация и по показатели, които не влизат в обхват на
акредитация, Изпълнителят издава на Възложителя два отделни Протокола,
съответно “в обвхват” и “извън обхват” на акредитация. Неразделна част от
този договор са Сертификат за Акредитация на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД и
приложение към него, посочени в интернет страницата на изпълнителя –
www.globaltest-bg.com.
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5. СПОРОВЕ
5.1.

При възникнали спорни въпроси по тълкуването и/или изпълнението на
настоящия договор страните ще полагат усилия за тяхното решаване чрез
преговори и споразумения. В случай, че това се окаже невъзможно, спорът се
отнася за решаване от компетентен български съд по Закона за съдебната власт.

5.2.

Предявяване на рекламации от възложителя към изпълнителя става в писмен
вид чрез попълване на Формуляр ФК 408-1, неразделна част от настоящия
договор, който формуляр в публикуван на страницата на изпълнителя –
www.globaltest-bg.com.

5.3.

Страните приемат настоящия договор и всички негови отделни клаузи за
търговска тайна помежду им. Нарушаването по какъвто и да е начин на
търговската тайна се счита за пълно неизпълнение на този договор.

5.4.

Страните определят следните адрес и факс за кореспонденция в случаите,
предвидени в този договор:

5.5.

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София 1618, пощ. код 1618, ул. Крушовски връх № 31,
тел. и факс (02) 955 98 62 и 955 98 37; email: office@globaltest-bg.com

5.6.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
.......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..

5.7.

Всички уведомявания и съобщения по настоящия договор следва да бъдат
правени в

писмен вид

на посочените в

предходния

член адрес за

кореспонденция.
5.8.

За писмено уведомяване по смисъла на този договор се счита каквото и да е
връчване лично срещу подпис или чрез указаните в ГПК начини за връчване на
книжа и съобщения.

5.9.

В случай че някоя от страните промени горепосочения адрес или факс, същата е
длъжна да уведоми писмено другата страна най-късно 48 (четиридесет и осем)
часа след промяната. При неизпълнение на задължението по предходното
изречение, изпратените на горепосочения адрес съобщения се считат за
надлежно изпратени и приети по смисъла на този договор, включително и при
разваляне на договора.
6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

6.1.

С извършване на работата и заплащане на дължимото възнаграждение.

6.2.

Предсрочно, по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. В този случай
всяка страна заплаща извършеното до момента.
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6.3.

Предсрочно,

едностранно

от

една

от

страните,

изразено

писмено

с

едноседмично предизвестие, адресирано по указаните в този договор начини. В
този случай всяка страна заплаща заявеното и извършено до момента.
6.4.

При виновно неизпълнение на задълженията изправната страна може да развали
договора като даде на неизправната страна подходящ срок за изпълнение.

6.5.

При обективна невъзможност за изпълнение на възложената дейност. Ако
обективната невъзможност за изпълнение е настъпила, след като част от
възложената дейност е била извършена, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на
съответна част от възнаграждението.

6.6.

След като е започнало изпълнението на възложените дейности, Възложителят
има право да прекрати договора, ако има основателна причина за това. В този
случай Възложителят е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените
разходи,

извършената

до

момента

работа,

както

и

печалбата

която

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ би получил от изпълнението на работата.
7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ, приложими в случай на заявени показатели “в обхват”
на акредитация.
Изпълнителят е акредитиран по EN ISO/IEC 17025, съобразно обхват на акредитация и
съобразно Сертификат за акредитация, публикувани на интернет страницата на
изпълнителя – www.globaltest-bg.com
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право:
7.1.

да включва части от протоколи, издадени от изпълнителя, в свои документи и
материали;

7.2.

да включва в свои писма, канцеларски и рекламни материали текста:
„Сертификат за акредитация по EN ISO/IEC 17025 на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД'' или
текст, който да навежда на същото;

7.3.

да поставят текста и/или части от него: „Сертификат за акредитация по EN
ISO/IEC 17025 на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД, или текст, който да навежда на същото,
върху опаковките на свои продукти, независимо, че същите са изследвани в
ЛАБОРАТОРИЯТА;

7.4.

да внушава и/или навежда на мисълта, че органът, издал Сертификата за
акредитация на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД, е извършила изпитването на конкретната
проба чрез цитиране на протоколи от изпитване, издадени от лабораторията.

7.5.

Настоящите специални условия са непроменими и действат с предимство пред
които и да е други уговорки между страните, както и пред които и да е общи
търговски условия на която и да е от страните по този договор.

8. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ
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8.1. С подписване на настоящия Договор Възложителят декларира, че са му
предоставени в писмен вид Общите условия на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД ОПК 404-2 «общи
търговски условия», които

имат предимство пред клаузите на настоящия договор.

Същите са публикувани на интернет страницата на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД –
www.globaltest-bg.com.
8.2. Възложителят декларира, че е прочел общите условия и че е сългасен безусловно
с всички клаузи в тях, както и декларира, че всякакви други търговски общи условия,
различни от тези на ИЦ Глобалтест ООД ОПК 404-2 «Общи търговски условия» ще се
считат за неприложими в отношенията на възложителя с изпълнителя по отношение на
настоящия договор.
8.3. Договорът влиза в сила след датата на подписването му от двете страни.
8.4. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван по взаимно писмено
съгласие на двете страни, за което се подписва допълнително споразумение.
8.5.

За всички неуредени въпроси се прилагат Общите условия на ИЦ Глобалтест
ООД ОПК 404-2 «Общи търговски условия» неразделна часто от настоящия
договор, както и действащото законодателство.

8.6. Координацията на взаимоотношенията по договора ще се осъществява от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….......................……………………………
/ име, адрес, телефон и факс за контак /

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра на български език – по
един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЦ ГЛОБАТЕСТ ООД

.............................................................
(...........................................................)
/Име, фамилия и подпис/
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