
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 

 

към Договор № 15980/06.08.2018 г. 

 

 

 Днес, 11.09.2018 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото 

Допълнително споразумение към Договор № 15980/06.08.2018 г. с предмет „Реконструкция на 

технологична схема за захранване с вода на обдухващи апарати на КА-9÷12” 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. „Редо К” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Милин камък” 

№ 14, тел. 0882/609060; факс: 032/660853; регистрирано в търговския регистър при Агенцията 

по вписванията с ЕИК 200784522, представлявано от Христо Георгиев Стоянов – управител, 

наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

Като взеха предвид следното: 

 

 В раздел II. Цена, фактуриране и начин на плащане от договора, т. 4 гласи: „Плащането се 

осъществява до 60 дни след представяне на двустранно подписан приемо-предавателен 

протокол за извършени дейности, фактура-оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и 

протокол за успешно проведени 72 часови проби. Срокът за плащане започва да тече от датата 

на последно представения документ.“ 

При провеждане на процедурата е допусната техническа грешка относно начина на 

плащане, като текстът „и протокол за успешно проведени 72 часови проби“ е добавен в образеца 

на ценово предложение към документацията, както и в проекта на договор. Това условия обаче 

липсва в обявлението за откриване на процедурата и в пълното описание на предмета на 

поръчката и техническите изисквания. 

Налице е техническа грешка при изготвяне на образците към документацията. Условието 

за плащане правилно е заложено в обявлението, както и в техническото задание, а именно: след 

представяне на приемо-предавателен протокол за извършени дейности и фактура. В този смисъл, 

плащане следва да се извършва поетапно, тъй като то произтича от характера на дейностите по 

договора – поетапни доставки на оборудване и материали, отделни видове монтажни и 

демонтажни дейности. Горното обстоятелство е видно и от работния проект за обекта, част от 

документацията към процедурата. 

Технически невъзможно е да бъдат извършени едновременно всички дейности и доставки 

по договора, същите ще се осъществяват поетапно, тъй като е невъзможно да се предаде 

едновременно целият обект на изпълнителя. По време на изпълнение на договор в работа се 

очаква да бъдат три блока от част 890 MW (бл.-5,6,7) и обдухващите апарати на КА-9,10,11 трябва 

да работят. Половината от съществуващата схема за захранване на обдухващите апарати ще се 

използва паралелно с изграждане на новата схема. По този начин първо ще се изгради помпеният 

възел на КА-9, докато се работи с помпения възел на КА-12. След въвеждане в експлоатация на 

помпения възел на КА-9, може да се започне изграждане на помпения възел на КА-12. 

 

Налице е техническа грешка, която налага несъществено изменение на договора – а 

именно да се заличат думите „и протокол за успешно проведени 72 часови проби“ в текста на т. 

4 от раздел II. Това изменение не въвежда условия, които биха привлекли други участници в 

процедурата или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначалната; не води до 



ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници, тъй като същото е 

заложено в обявлението и документацията; както и не засяга предмета или обема на договора.  

 

Предвид гореописаните обстоятелства, и на основание чл. 116, ал. 1 т. 5 от ЗОП. 

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

           

 1. В раздел II „Цена, фактуриране и начин на плащане“ на договора, т. 4 се изменя, както 

следва: 

 „Плащането се осъществява до 60 дни след представяне на двустранно подписан 

приемо-предавателен протокол за извършени дейности и фактура-оригинал, издадена 

съгласно чл.113 от ЗДДС. Срокът за плащане започва да тече от датата на последно 

представения документ.“ 

 

 2. 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                        Христо Стоянов 

                           

 

 




