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6265 Ковачево, обл. Старя Загора, тел. 042/662 214,042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2fttpp2.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 6
към Договор № 16674/31.10.2019 г.
ДнесД^&'.2021 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи
настоящото Допълнително споразумение към Договор № 16674/31.10.2019 г. с
предмет: „Ремонтно - възстановителни дейности по Абсорбер 8 и прилежащите му
съоръжения" 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
и
„Металинвест Ремко" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Стара Загора, бул. „Митрополит Методий Кусев" № 48, тел. 042 622491, факс:
042 622491; Регистрирано в ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с
ЕИК106567752, IB AN: BG07 UNCR 7000 1501 0148 04; BIC: UNCRBGSF Банка:
„Уникредит Булбанк" АД - гр. Стара Загора, представлявано от Стойчо Иванов
Русенов - Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ
Като взеха предвид следното:
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 Решение № 378, № 418, № 482, № 525, № 609, № 673, 855, 72
/26.01.2021г, 395/28.04.21г. Към настоящия момент с Решение № 426 от 26 май
2021 г. епидемичната обстановка е удължена до 31.07.2021г. 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. С допълнително споразумение № 1, 3, 4
и 5, срокът на договора е удължен, като крайният срок/за изпълнение е 30.06.2021 г.
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§1, б. "в" Регламент

Въпреки това, поради продължената епидемична обстановка, удълженият
срок се оказва недостатъчен за приключване на изпълнение на задълженията по
договора. Удължаването на епидемичната обстановка и предприетите предпазни и
ограничителни мерки в страната и на територията на „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД,
са довели до трайно редуциране на броя на служителите, които работят на обекта,
където се извършват ремонтни дейности. Спазването на дисциплина и дистанция
не позволява да се използва първоначално предвидения персонал.
За тези обстоятелства от изпълнителя е постъпило писмо вх. №
13968/27.05.2021 г. с искане за удължаване на срока на договора до 31.08.2021г.
Причините са установена невъзможност за продължаване изпълнението на
дейностите без да се нарушават предписаните мерки за физическа изолация и
минимална дистанция на работници при извършване на трудовата си дейност и
провеждане на задължителна дезинфекция на работните места. В следствие на
което, изпълнението на предварителния график, въпреки направеното вече
удължаване на срока, няма да може да бъде спазен.
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.
На основание гореизложеното, следва да се удължи срокът на договора до
31.08.2021г
Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП,
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
1. В раздел III, Срок и място за изпълнение, т. 1 се изменя както следва:
„1. Срокът за изпълнение на договора е до 31.08.2021 г "
2. В раздел VII. Гаранции, в т. 1 се изменят последните две изречения, както
следва:
„1
Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в
документацията образец и е със срок на валидност 35 месеца от датата на
сключване на договора. Ако гаранцията е застраховка се представя
оригинална полица със срок на валидност 35 месеца от датата на сключване
на договора."
3. Всички останали клаузи от Договор № 16674/31.10.2019 г. остават
непроменени.
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Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни
екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от
Договора.
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Изп. директор
2016/67 9
инж. Живко Динч
Съгласували:
Зам. изп, директор:
инж. М.
Директор „ДМОП":

Д- Неда

Директор „ДЕ :
*
инж. И.
Директор „ДАДФК":
Р. Гермг
Директор „ДФИ": j
Б. Боев
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Гл.счетоводител:
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Ръководител „ТО": ^
М.Макг
Юрисконсулт:

Отг. по договора:
д-р инж. Св. Динев
Началник цех СОИ, тел .0,42/662933
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