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ДС 1 към Договор 15523/10.01.2018г./ПО/ПП/ДЛ 

 
 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 

към Договор № 15523/10.01.2018 г. 

 

 

Днес, 02.07.2018г. в сградата на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото 

Допълнително споразумение № 1 към Договор № 15523/10.01.2018г. с предмет: „Доставка на 

резервни части за Валкови сита и Дробилки II степен ” между страните: 

1. "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 

Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, IBAN: BG22 TTBB 9400 

1526 6809 53, BIC: TTBBBG22, “Сосиете Женерал Експресбанк” АД, клон Раднево, 

представлявано от Ж.Д. - Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и  

2. ДЗЗД „МИНСТРОЙ – РЕМОТЕКС”, със седалище и адрес на управление: 1700 гр. 

София, бул. „Г.М.Димитров” №57, тел. 02 9635555, факс: 02 9624250; електронен адрес: 

bonev@minstroy.com, Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по 

БУЛСТАТ: 176937069, Ид № по ДДС: BG176937069; разплащателна сметка IBAN: 

BG32FINV91501016746469 BIC: FINVBGSF при „Първа инвестиционна Банка” АД – гр. София, 

представлявано от Н.Б. - Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

Като взеха предвид следното: 

 

 На 10.01.2018г. в резултат на проведена обществена поръчка между страните е сключен 

Договор № 15523 с предмет: „Доставка на резервни части за Валкови сита и Дробилки II степен 

” с изпълнител фирма ДЗЗД „МИНСТРОЙ – РЕМОТЕКС”, гр.София. 

Договорът е със срок за изпълнение до 6 /шест/ месеца от датата на сключването му.  

        Поради наличие на обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят 

не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на 

предмета на договора, а именно: 

   С оглед промяна на ремонтната програма на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД за 2018г. след 

стартиране на процедурата, графикът за провеждане на основни ремонти на съоръженията в цех 

Въглищно стопанство и пепелоизвоз, в частта Основен ремонт на валкови сита 40 Г и дробилки 

втора степен Г, от предвидена начална дата 15.08.2018г. се променя с начална дата 15.09.2018г.  

           Тъй като изложените по-горе обстоятелства (извършените промени в ремонтната 

програма за 2018г.) не можеха да бъдат предвидени по време на стартиране на процедурата за 

възлагане на обществената поръчка и с цел да бъдат извършени дейностите по договора е налице 

необходимост от сключване на допълнително споразумение за удължаване на срока на договора 

до 10.09.2018г.  

 

Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП  
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СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

1. Точка 1 от Раздел III от договора се изменя, както следва:  

„Срокът за изпълнение предмета на договора се удължава с два месеца до 10.09.2018 г.“ 

        

       2. В раздел 6 Гаранция за изпълнение е предвидено гаранцията за изпълнение на договора 

да обезпечава 12 месеца от гаранционния период. Изпълнителят се задължава да удължи 

валидността на представената от него банкова гаранция за изпълнение на договора до 31.10.2018 

г., или да представи друга такава по един от предвидените в ЗОП начини – парична сума, банкова 

гаранция или застраховка за периода 01.09.2018г. – 31.10.2018г. Прилагат се правилата на раздел 

6 Гаранция за изпълнение от договора. 

 

        3. Всички останали клаузи от Договор № 15523/10.01.2018 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. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………(п)………..     ИЗПЪЛНИТЕЛ:………(п)……….. 

 

Изп. директор     Управител 

                         Ж.Д.                                                          Н. Б.  

   

 

  

    


