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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 

към Договор № 15928/04.07.2018 г. 

 

 Днес, 03.07.2019 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото 

Допълнително споразумение към Договор № 15928/04.07.2018 г. с предмет „Доставка и монтаж 

на технически средства за измерване на разход димен газ след СОИ-1, СОИ-2, СОИ-5/6, СОИ-7 

и СОИ-8” между страните: 

 

1. „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД със седалище и адрес на управление:  с. Ковачево, 

общ, Раднево, обл. Стара Загора, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по 

вписванията с ЕИК 123531939, тел: 042 / 66 2214; 662003; факс: 042/662000, представлявано от 

инж. Живко Димитров Динчев - изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

 

И 

 2. „АМЕЕС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Раднево 6260; ул. 

„Валентина Терешкова“ №3, телефон: 042/662964; факс:042/662964; Електронна поща: 

amees.sz@gmail.com; ЕИК: 833095348; Разплащателна сметка: IBAN: 

BG90RZBB915510089400311, BIC: RZBBBGSF, „Райфайзенбанк България“ ЕАД, 

представлявано от Мария Маринова Колева – Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

Като взеха предвид следното: 

 

 Дейностите по договора са изпълнени в пълен обем, включително монтаж и настроена 

апаратура за работа на СОИ 8, като не са проведени 72-часови проби за въвеждане в 

експлоатация.  

 Поради настъпило форсмажорно обстоятелство, а именно пожар на СОИ-8-Абсорбер и 

Комин на СОИ-8, монтираната и настроена от изпълнителя „Амеес“ ООД  апаратура за 

измерване на разход димни газове е унищожена и не могат да бъдат проведени 72 часови проби 

за въвеждането й в редовна експлоатация. 

 Във връзка с това се налага от обема на договора да отпадне частта с провеждане на 72 

часовите проби и въвеждане в редовна експлоатация на разходомер за димен газ на изход СОИ-

8  и да се намали стойността на Договор № 15928/ 04.07.2018 г. и Допълнителното 

споразумение 1 към Договора стойността на отпадналия обем, възлизаща на 1 013 лева без 

ДДС, свързана с престой на специалист от фирмата- Изпълнител на обекта. Видно от подписан 

Протокол между страните от 01.07.2019г. разбивката на единичните цени в частта СОИ – 8  

съгласно количествено-стойностна сметка, са както следва: 

 

№ Средства за измерване СОИ 8 Мярка Количество Ед. Цена в лв. без ДДС 

 Монтажни работи, ПНР, калибровка и 

предаване в експлоатация: 
   

1. 

 

Демонтаж и монтаж 
Бр. 1 7 100 

2. Пусково-наладъчни работи Бр. 1 4 950 

3. Провеждане на 72 часови проби  Бр. 1 1 013 

    Общо: 13 063 

 

 Предвид гореописаните обстоятелства, и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

  

 1.От обема на договора отпада частта за провеждане на 72 часовите проби и въвеждане на 

разходомера за димен газ на изход СОИ-8 в редовна експлоатация,  поради невъзможност да 

бъдат извършени с оглед настъпило форсмажорно обстоятелство. 
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 2.Намаля се стойността на договора със сумата, необходима за провеждане на 72 часовите 

проби и въвеждане на разходомера за димен газ на изход СОИ-8 в редовна експлоатация, 

възлизаща на 1 013 лева без ДДС, свързана с престой на специалист на Изпълнителя на обекта. 

 

 3.Всички други дейности по договора са изпълнени в пълен обем и страните заявяват, че 

нямат финансови или други претенции една към друга във връзка с изпълнението на договора. 

 

 4.Всички останали клаузи от Договора не се променят и остават в сила. 

 

 Настоящото споразумение се състави подписа в два еднообразни екземпляра – по един за 

всяка от страните и е неразделна част от Договора. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Изп. директор …....(п)……     Управител …..…(п)……. 

инж. Живко Динчев      Мария Колева 


