ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА ХРАНИ “Св.Георги”
гр.Бургас, к -с Славейков, бул.”Янко Комитов”№16
тел. 056/ 58 18 81 и GSM 0898 663 774

ДО ГОВОР
Днес ................. г. в гр.Бургас между ГЕЯ КОМ ЕООД, собственик на
Лаборатория за анализ на храни “Св.Георги” гр.Бургас, представлявана от
Ръководител лаборатория Галина Бъкова-Григорова наричан накратко по- долу в
договора като
ИЗПЪЛНИТЕЛ от една страна и .....................................................................
................................................................................................................................
БУЛСТАТ ......................... с адрес:…………………………………………… ...
………………………………....................................................тел...................
Представлявана от...............................................................................................
наричан накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ се сключи настоящия договор:
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпитва
проби от хранителни продукти, суровини, отривки от контактни повърхности и вода.
Изпитванията се извършват в съответствие с принципите на БДС EN ISO/ IEC 17025.
Договорът се сключва за срок от една година, считано от датата на подписването му.
ІІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва изследване на проби в Лаборатория
за анализ на храни „Св.Георги” гр.Бургас по показатели отразени в придружителния
документ / заявката по образец / в съотвествие с нормативната , стандартизационна
договорна документация /ТД , БДС договори и др./ и съобразно с възможностите на
лабораторията.
Чл.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва изпитване на пробите
в срок, съобразен с нормативните и стандартизационни изисквания за
отделните изпитвания и БДС EN ISO/ IEC 17025.
Чл.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде протокол от направените
лабораторни изпитвания.
Чл.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отказва приемане на проба:
- При липса на придружителен документ ;
- Недостатъчно количество на пробата ;
- Неправилна опаковка и маркировка;

Чл.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ исканата от
него по предварителна заявка стерилна посуда, необходима за определен вид
изпитване.
Чл.7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява информация
за клиента, станала му известна по време на изпълнение на служебните му
задължения, съгласно ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕУТРАЛНОС И
БЕЗПРИСТРАСТНОСТ ФК 401-0.2 от СУ на лабораторията за осигуряване на
конфиденциалността на изпитването.
ІІІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща проби за изследване на
хранителни продукти, вода и проби за хигиенно
състояние на предприятието съгласно утвърдената си мониторингова
програма за ДПП и НАССР.
Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща пробите за изследване с
придружителен документ/ заявка по образец/.
Чл.10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава 2 / два /екземпляра от издадения лабораторен
протокол за изпитване.
Чл.11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата стерилна посуда за определен вид изследване по предварителна
заявка в лабораторията.
Чл.12 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на лабораторията критериите за допуск по
показателя на изпитвания продукт, в придружаващия пробата документ /заявка/.
Чл.13 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя изпитваната проба
съгласно изискванията на Европейското законодателство.
Чл.14 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ доставя пробите между 8.30 и 16:30ч. всеки работен ден
на лабораторията.
Чл.15 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща анализа в момента на предаване на пробата, по
цени съгласно утвърден ценоразпис.
Настоящият договор се подписва в два еднообразни екземпляра, по един
за всяка от двете страни.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.............................

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.............................
/д-р Галина Бъкова-Григорова/

