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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА
ДОГОВОР ОТ 18.05.2016г.

Днес, 02.09.2016г. в гр. Бургас, между
1. „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“ АД, ЕИК
201847598, с адрес: гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ No 1-3, ет. 2,
представляван от Стамен Димитров Стамов - Изпълнителен директор, от една
страна, наричан по-долу за краткост Възложител
и
2. ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДОКАНАЛ – ПРОЕКТИРАНЕ“ ДЗЗД, вписано в
Регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията с БУЛСТАТ 177018745, със седалище и
адрес на управление: гр. Бургас, бул. „Мария Луиза“ № 59, тел.056/548108 и факс
056/800234, електронен адрес: office@vodokanalstroy.com, представлявано от Димитър
Щерионов Костов, ЕГН 5902120440, създадено със Споразумение за обединение от
10.12.2015 година между „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД, ЕИК 102116887, със седалище и
адрес на управление: гр. Бургас, бул. „Мария Луиза“ № 59, представлявано от Димитър
Щерионов Костов, ЕГН 5902120440, в качеството му на Управител и „ВиК
ИНФРАСТРУКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ“ ООД, ЕИК 200507906, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ул. „Трайко Китанчев“ № 42, ет.5, представлявано от Ангел
Славов Тодоров, ЕГН 4706010647, в качеството му на Управител, от друга страна
Обединението като Изпълнител,
на основание чл. 116, ал. 1, т.2 , във връзка с § 23 от Закона за обществените
поръчки в сила от 15.04.2016г. и проведена открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за
обект: "ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК-БУРГАС - Етап II - Улична ВиК
мрежа", с уникален номер в РОП № 04178-2015-0001 към Агенция по обществени
поръчки се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на договора,
като страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши изпълнение на
допълнителни строително-ремонтни и монтажни дейности по одобрено КСС, надлежно
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приложено и съставляваща неизменна част от настоящото споразумение и сключения
договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг (проектиране,
строителство и авторски надзор) за обект: "ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН
ПАРК-БУРГАС - Етап II - Улична ВиК мрежа".
2. Общата стойност по предварителни разчети по направени анализи на новите
видове дейности и стойности от одобреното КСС, неразделна част от настоящото
споразумение е в размер на 899 515,40 лв. (осемстотин деветдесет и девет хиляди
петстотин и петнадесет лева и четиридесет стотинки) без включен ДДС.
3. Във връзка с т.1 и т.2 от настоящото споразумение, общата стойност на договора
за възлагане на обществената поръчка, сключен на 18.05.2016г., посочена в чл.3, ал.1 от
същия се променя на 2 698 572,14 лв. (два милиона шестстотин деветдесет и осем хиляди
петстотин седемдесет и два лева и четиринадесет стотинки) без включен ДДС, от които
1 799 056,74 лв. (eдин милион седемстотин деветдесет и девет хиляди петдесет и шест
лева и седемдесет и четири стотинки) без ДДС е стойността на основния договор и
899 515,40 лв. (осемстотин деветдесет и девет хиляди петстотин и петнадесет лева и
четиридесет стотинки) без включен ДДС е стойността на допълнителните СМР по т.1 от
настоящото споразумение.

ІI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Договорените допълнително строително - ремонтни и монтажни работи по
Раздел I, т.1 от настоящото споразумение, ще бъдат изпълнени в срока за изпълнение на
възложената обществена поръчка, посочен в чл.2 от сключения на 18.05.2016г. договор.
III. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ
1.Изменението на договора за обществена поръчка е на основание чл.116, ал.1, т.2,
а именно: поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване
на допълнително строителство, което не е включено в първоначалната обществена
поръчка и смяната на изпълнителя е невъзможна поради икономически или технически
причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост
със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната
поръчка и би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката,
експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на Възложителя.
2.Всички останали клаузи от договора за възлагане на обществената поръчка,
сключен на 18.05.2016г. остават непроменени и запазват действието си.
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3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването
му от двете страни и става неразделна част от Договора за възлагане на обществена
поръчка, сключен на 18.05.2016г.
4.Неразделна част от настоящото споразумение са:
-

Копие на договора от 18.05.2016г., сключен между „Индустриален и логистичен
парк-Бургас” АД и Обединение „Водоканал– проектиране“ ДЗЗД;
Работни детайли и чертежи с количествени сметки;
Протокол подписан от всички заинтересовани страни за необходимостта от тези
видове дейности;
Анализни цени на новите видове дейности.
Мотиви за изменение на договора.

Настоящото споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни оригинални
екземпляра – един за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

/П./

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/П./

/Стамен Стамов
/Димитър Костов - Управляващ
Изпълнителен директор на
Обединение „Водоканал-проектиране“ ДЗЗД/
„Индустриален и логистичен парк – Бургас АД/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, ПОДПИСАН НА ХАРТИЯ!
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