
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 
към Договор JVs 16502/12.07.2019г. 

Д н е с , . . ! . . C P P . . в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящото 
Допълнително споразумение № 2 към Договор № 16502 от 12.07.2019г. с предмет 
„Въвеждане в системата за управление на Абсорбер 8 на алгоритми, измервания и 
управление на съоръжения, свързани с изграждането на пето дюзово ниво" 
между 

„ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, 
община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна 
поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; Регистрирано в Търговския регистър 
и регистър на ЮЛНЦ при Агенцията по вписвания; ЕИК 123531939, представлявано от инж. 
Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
и 
„Ханиуел" ЕООД, със седалище и адрес на управление: 1528 гр. София, бул. „Христофор 
Колумб" 64, София Еърпорт Център, Логистична сграда 1; тел. 02 402 0900, факс: 02 402 0990; 
Регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенцията по вписвания; ЕИК 
по БУЛСТАТ: 831093277, Ид № по ДДС: BG831093277; Разплащателна сметка IB AN: 
BG71BNPA94401020075110 BIC: BNPABGSX при Банка: БНП Париба - гр. София 1000, бул. 
„Цар Освободител" 2; представлявано от Красимир Димитров Станчев - Управител и 
Тихомир Емилов Тошков- Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

Като взеха предвид следното: 
Между страните е сключен Договор № 16502/12.07.2019г. с предмет: „Въвеждане в 

системата за управление на Абсорбер 8 на алгоритми, измервания и управление на 
съоръжения, свързани с изграждането на пето дюзово ниво". Договорът е сключен в резултат 
на проведена обществена поръчка с рег.№ 19045. 

Срокът за изпълнение на договора е до 30.12.2019 г. С допълнително споразумение № 1 
от 26.08.2019г. срокът на договора е удължен до 30.12.2020г. 

Създадената ситуация, свързана с пандемичното разпространение на COVID- 19 в Европа 
и останалия свят, води до прекъсвания и нарушения на нормалния работен процес, забавяне на 
транспортните услуги, блокиране на логистичните вериги, което от своя страна създава 
значителни затруднения на изпълнителя по цитирания по-горе договор. 

В допълнение към гореизложеното с решение на Народното събрание на Република 
България от 13.03.2020г. е обявено извънредно положение, а със заповеди на министъра на 
здравеопазването са въведени противоепидемични мерки за ограничаване разпространението 
на заразата, които допълнително възпрепядетват изпълнението на задълженията по 
горепосочения договор. С решение на Народното събрание на Република България от 
02.04.2020 г. е удължен срока на обявеното извънредно положение върху цялата територия на 
Република България до 13 май 2020г. С Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. в 
страната е въведена извънредна епидемиологична обстановка, която е удължавана с Решение 
№ 378, № 418, № 482, № 525, № 609, № 673. Към настоящия момент с Решение № 673 от 25 
септември 2020г. епидемичната обстановка е удължена до 30.11.2020г. Продължават да са в 
сила част от въведените противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на 
заразата, което поставя изпълнителя в невъзможност да приключи изпълнението на договора, 
съгласно договорения между страните срок. 

От обявяването на извънредно положение, а по-късно извънредна епидемиологична 
обстановка изпълнителят е затруднен да осъществява задълженията си по сключения договор. 

Налице е невъзможност за продължаване изпълнението на дейностите по договора, без да 
се нарушават предписаните мерки за физическа изолация и минимална дистанция на 
работници при извършване на трудовата си дейност. 

Предвид горните обстоятелства, изпълнението на предварителния график, въпреки 
направеното вече удължаване на срока на договора, няма да може да бъде спазен. 
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Допълнително следва да се има предвид, че дейностите, предмет на договор 
16502/12.07.2019г., са пряко свързани и зависят от изпълнението на строително-ремонтни 
дейности по възстановяване на Абсорбер 8, които са предмет на други договори и чието 
изпълнение също е забавено по причини, дължащи се на съществуващата епидемия от COVID-

В тази връзка е необходимо срокът за изпълнение на договора, посочен в Раздел III, т.1, да 
бъде удължен с 60 календарни дни. 

Налице са непредвидени обстоятелства по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, 
възникнали след сключване на договора, които при полагане на дължимата грижа не са 
могли да бъдат предвидени и не водят до промяна на предмета на договора. 

Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП 

I. В раздел III „Срок за изпълнение" на договора, т.1 се изменя, както следва: 

1. Срокът за изпълнение на договора е до 28,02.2021г. 

II. В раздел V. Гаранция за изпълнение, т. 2 и т.З се изменят, както следва: 

„ 6.2. Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е 
със срок на валидност до 31.03.2022г. 
6.3. Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална полица със срок на валидност 
до 31.03.2022г." 

В тази връзка изпълнителят се задължава да удължи валидността на представената от 
него банкова гаранция за изпълнение на договора до 31.03.2022 г., или да представи друга 
такава по един от предвидените в ЗОП начини - парична сума, банкова гаранция или 
застраховка. Прилагат се правилата на раздел V Гаранция за изпълнение. 

III. Останалите клаузи на договор №16502/12.07.2019г. не се променят. 

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за 
всяка от страните и е неразделна част от Договора. 

19. 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

Директор „ДМОП": 
Десислава 

Зам. изп. дире"~— 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
Изп. директо 

Регламент 

Директор „Експлоатацш 
инж. Илия 

Директор „ДАДФК 
Р. Гер 



Директор „ДФИ": 
л 11 
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Марин Mi 

Отг. по договора: / , „ 
инж.Николай Шйчей-н-к цех КИП, А и УИС - Тел. 042/ 66 22 70 


