
ДОГОВОР

Днес, ................ година, в гр. Пловдив между

…………………………………………...,  със  седалище  и  адрес  на  управление
……………………………………………………………………………………..,  вписано в Търговския регистър с
ЕИК ……………………,  представлявано  от  управителя ………………………………………..,  наричан
накратко по-надолу в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

“КОМИХРИС”  ООД,  ЕИК:  115932004,  със  седалище  и  адрес  на  управление:
гр.ПЛОВДИВ, ул. ПРЕСИЯН №17, ет.4, ап.5, представлявано от ХРИСТИНКА ИЛИЕВА
ТОДОРОВА, наричано по-долу
ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящия договор.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема проби от храни, фуражи,
води, напитки,  козметични  продукти,  етерични  масла  и  проби  от контактни
повърхности за изпитване по физико-химични и микробиологични характеристики.

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.2.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ   извършва  изпитване  на  пробите  в  аналитичен  център
„Комихрис”  гр. Пловдив.
Чл.3.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  извършва  изпитването  на  пробите  по
посочените  показатели  в  Придружителното  писмо  или  в  Заявката  за  изпитване,
съгласно лабораторните методи на работа, БДС и ISO стандарти.
Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава да извърши изпитването на пробите в срок,
съобразен с вида на отделните продукти.
Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде протокол за изпитване, в който са
отразени резултатите от исканите лабораторни изпитвания.
Чл.6.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  може  да  откаже  извършване  на  изпитване  при  липса  на
придружително писмо, недостатъчно количество на пробите, неправилна маркировка
и  опаковка  на  пробите,  пресрочване  времето  за  транспорт  на  пробите  до
лабораторията.
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  получава за извършените лабораторни изпитвания заплащане
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно предоставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ценова листа.
Чл.8.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има  право  да  коригира  ценовата  си  листа,  съобразно
икономическите  реалности  в  страната,  като  е  длъжен  да  уведоми  за  това
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в едноседмичен срок.
Чл.9.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва всички дейности като спазва  конфиденцалността
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща пробите за изпитване, придружени с Придружително
писмо или Заявка за изпитване.
Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава екземпляр от издадения лабораторен протокол от
изпитване.
Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да опакова, обозначава, съхранява и транспортира
пробите за изпитване, съгласно изискванията на ТД и БДС.
Чл.13.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  плати  изпитването  на  пробите  на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно ценова оферта на АЦЛИ „Комихрис”.



Сумите  се  заплащат  по  банков  път  след  издаване  на  фактура  и  съответно
електронното  ѝ  изпращане  до  посочен  имейл  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  Протоколите  и
фактурата оригинал на хартиен носител се получават след заплащане на услугата.

ІV. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл.14. Настоящия договор се сключва за период от ........месеца, като за начало се
счита датата на подписване на договора.
Чл.15.  При  възникване  на  спорове  относно  резултатите  от  изпитването,  те  се
решават съгласно Закона за задълженията и договорите.
Във  връзка  с  изискванията  на  БДС  EN  ISO  / IEC  17025  АЦЛИ  „Комихрис“  Ви
информира, че:

 Методите за изпитване са съгласно Заповед за акредитация на АЦЛИ
 Отчетената  разширена  неопределеност  на  химичните  изпитвания се  основава  на

стандартна неопределеност,  умножена       по  коефициент  на  покритие  k  = 2,
осигуряваща ниво на доверие от приблизително 95%.

 Посочената  разширена  неопределеност  на  микробиологичните  изпитвания  се
основава  на  стандартна  техническа  неопределеност,  изчислена  съгласно  ISO
19036, умножена по коефициент на покритие k = 2, осигуряваща ниво на доверие
от  приблизително  95%.  Това не  включва  матрична или  разпределителна
неопределеност

 Образецът  за  изпитване  е  предоставен  от  заявителя  и  той  носи  отговорност  за
неговата представителност.

 Остатъкът от образеца за изпитване се съхранява 48 h след издаване на протокол от
изпитване.

 Заявката има сила на юридическо обвързващо споразумение между АЦЛИ и клиента.
 АЦЛИ се задължава предварително уведоми възложителя, ако се налага да  оповести

информация получена или създадена по време на изпитването, представляваща
профисионална тайна,  с изключение на случаите когато това не е забранено със
закон.  

Настоящият договор се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от
двете страни.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…………………….                                               ИЗПЪЛНИТЕЛ:.............
                     /име, фамилия, подпис, печат/                                                  Хр. Тодорова


