
Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014 
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com

ИЗТОК 2“ ЕАД

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 5 
към Договор № 16671/30.10.2019 г.

Днес,^ .'^ .2 0 2 1  г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото
Допълнително споразумение № 3 към Договор № 16671/30.10.2019 г. с предмет: „Доставка и 

монтаж на GRP елементи за Абсорбер 8 и мокър комин” между страните:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, 

общ, Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в ТРРЮЛНЦ 
при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, представлявано от инж. Живко Димитров 

Динчев - Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

„Джи Ар Пи Тех“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. 
Индустриален, адм. сграда на „Металик“ АД, тел. 042/612811, факс: 042/612814; Регистрирано в 
ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК 203420775, представлявано от Данаил Колев - 
Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ

Като взеха предвид следното:

Договор № 16671/30.10.2019 г. с предмет: „Доставка и монтаж на GRP елементи за 
Абсорбер 8 и мокър комин“ е с изпълнител„Джи Ар Пи Тех“ ЕООД. Договорът е със срок за 
изпълнение до 518 дни от датата на сключването му, като крайният срок за изпълнение е 
31.03.2021 г.

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. 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 Решения №№ 378, 418, 482, 525, 609, 673, 
855. Към настоящия момент с Решение № 72 от 26 януари 2021 г. епидемичната обстановка е 
удължена до 30.04.2021г, В страната продължават да са в сила въведените противоепидемични 
мерки за ограничаване разпространението на заразата, които допълнително затрудняват 
изпълнението на задълженията по горепосочения договор.

От обявяването на извънредно положение изпълнителят е затруднен да осъществява 
задълженията си по сключения договор и съответно да приключи работата в срока, който е 
посочен в него. Срокът за изпълнение на дейностите по договора е до 270 дни от датата на 
неговото сключване. С допълнителни споразумения №№ 2, 3 и 4 срокът на договора е удължен 
до 518 дни, като крайният срок за изпълнение е 31.03.2021 г.

Въпреки това, поради продължената епидемична обстановка, удълженият срок се оказва 
недостатъчен за приключване на задълженията по договора. В тази връзка, със Заповед 
№1529/07.12.2020 г. е променен крайния срок на Основния ремонт на Блок № 8 до 31.03.2021г., 
което води до необходимост да се удължи и срока на договор № 16671/30.10.2019г.

и



От изпълнителя е постъпило писмо вх. № 5271/04.03.2021г, в което се излагат аргументи 
относно горепосочените обстоятелства и молят за удължаване на срока на договора до 
30.06.2021г.

Налице е непредвидено обстоятелство, възникнало след сключването на договора, което 
не е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа, не е резултат от действие 
или бездействие на възложителя и прави невъзможно изпълнението при договорените условия.

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

1. В раздел 3, Срок и място на изпълнение, т. 3.1 се изменя както следва:

1. Срокът за изпълнение на договора е до 30.06.2021г.

2. В раздел 6. Гаранция за изпълнение, т. 6.2 и 6.3 се изменят, както следва:

6.2. Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е 
със срок на валидност 33 месеца от датата на сключване на договора.
6.3. Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална полица със срок на валидност 
33 месеца от датата на сключване на договора.

3. Всички останали клаузи от Договор № 16671/30.10.2019 г. остават непроменени.

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

Зам. изп. директор:

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

инж. М. Митков

Директор ,„ДФИ“:
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Гл. счетоводител:
С. Соти

Ръководител „ТО“: ™ 
I  М. Мак:

Юрисконсулт:
П. Хаджийски

Отг. по договора: 
инж. Д. Кирков 
инженер механик цех СОИ, тел.042/662924
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ОББ
Част о т  КВС Груп

До

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД 

6265 с. Ковачево, обл. Стара Загора 

Дата: 31.03.2021 г.

ПРОМЯНА №3

към

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № MD2035210012 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

с изх. № 228574-2020, издадена във Ваша полза за BGN 374.000,00, 

обезпечаваща задълженията на ДЖИ АР ПИ ТЕХ ООД, ЕИК 203420775, валидна до 30.07.2022 г.

С настоящата промяна N9 3 удължаваме валидността на горепосочената банкова гаранция до 

30.07.2022 г. (словом: тридесети юли две хиляди двадесет и втора година).

Всички останали условия остават непроменени.

Настоящата промяна № 3 няма самостоятелно действие и представлява неразделна част от 

банкова гаранция № MD2035210012.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

М. Геновска 

Главен експерт Търговско финансиране

М. Ангелова 

Старци експерт Търговско финансиране

ОББ АД
бул. «Витоша' 89Б, ОББ Милениум център
1463 София, България
www.ubb.bg
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