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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор № 14529/17,05.2016 г.

Днес, 17.06.2016г. в сградата на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото 
Допълнително споразумение към Договор № 14529/17.05.2016г. с предмет: „Среден ремонт на 
арматура и тръбопроводи на КА-7“ 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, IB AN: 
BG22 ТТВВ 9400 1526 6809 53, BIC: TTBBBG22, “Сосиете Женерал Експресбанк” АД,
клон Раднево, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев- Изпълнителен 
директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

2. „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, 
ул.’’Козлодуй” 14; телефон: 02/8133577; факс: 02/8133506; регистрирано в Агенцията по 
вписванията; ЕИК по БУЛСТАТ: 831914845; IBAN: BG23IORT80481020396300, BIC: 
IORTBGSF, Банка: Инвестбанк АД, представляван от Теодор Росенов Осиковски -  Главен 
изпълнителен директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ

за следното:
Първоначално определеният и договорен между страните срок за изпълнение на 

Договор № 14529/17.05.2016г. е 30 дни след извеждане на котела в ремонт, съгласно 
Ремонтната програма за 2016г., действаща към датата на подписване на договора, с прогнозен 
срок, предвиден в Член 1 от Раздел III от договора, от 21.05.2016г. до 21.06.2016г.

След подписването на договора Ремонтната програма на дружеството е изменена (писмо 
вх.№ 19488/02.06.2016г. от „Електроенергиен оператор” ЕАД) и предвижда спирането Блок 
№4 (КА-7, КА-8, ТГ-4) за среден ремонт за времето от 18.05.2016г. до 19.06.2016г.

След направените дефектовки на 07.06.2016г., извършен контрол на метала на 
съоръженията на КА-7 и установени различия между проекта за реконструкция на газозаборни 
шахти и монтаж на отсечни шибъри, възникна необходимостта от извършване на 
непредвидени ремонтни дейности за които е необходимо да се осигури технологично време за 
извършването им. Този обем ремонтни дейности може да бъде установен само след спиране на 
котела, демонтаж на част от оборудването и изграждане на скелета вътре в котела за 
осигуряване на достъп до проверяваните елементи. След направени разчети и графици за
извършване на възникналите непредвидени ремонтни деиности се установи, че срока за 
извършване на дейностите, предмет на договора, трябва да се удължи до 26.06.2016г.

За „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД изложените по-горе съображения се явяват 
обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, 
и които водят до необходимост от изменение на първоначално договорените условия, без с 
това да се променя предмета на договора, а именно удължаване срока за изпълнение на 
последния.

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

и



СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Член 1 от Раздел III от договора се изменя, както следва:
„Срокът за изпълнение на дейностите по предмета на договора е до 26.06.2016г.”

2. Изречение последно от чл. 1 на раздел IV от договора се изменя, както следва: 
„Ако гаранцията е банкова, то тя е със срок на валидност до 26.07.2017г.“

3. Останалите клаузи от договора остават без промяна.

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

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор 
инж. Живко Динчев

Зам. изп. директор:
инж.

Директор „М и ОП“:

ИЗПЪЛНИ

Главен 
Теодор Осиковск

директор

Директор „Експлоатация
инж. Ил. Стояно

Директор “АДФК”:

Директор „ДФИ“/  I
КБ *

Гл. счетоводител

Ръководител ,/ГО“:
М. М

Юрисконсулт
П. Хадж

Отг. по договора:
инж. Д. Радовски
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Инвестбанкјдд

До
ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД 
ЕИК 123531939
с. Ковачево, обл. Стара Загора

Относно; Банкова гаранция № 51-200/4384 за изпълнение на договор № 
14529/17.05.2016 г. с предмет „Среден ремонт на КА-7” по седем позиции „За шеста 
обособена позиция: Среден ремонт на арматура и тръбопроводи на КА-7”, в размер на 
3 495,00 /три хиляди четиристотин деветдесет и пет/ лева, валидна преди настоящата 
промяна до 16,00 часа на 21.07.2017 г., издадена по нареждане на „ЕНЕРГОРЕМОНТ 
ХОЛДИНГ” АД, регистрирано в Търговския регистър, воден от Агенцията по 
вписванията съгласно Закона за Търговския регистър с ЕИК 831914845, с адрес на 
управление гр. София, ул. Козлодуй 14, представлявано от Теодор Осиковски -Главен 
изпълнителен директор.

ПРОМЯНА № 1
към

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № 51-200/4384

Ние „ИНВЕСТБАНК” АД, регистрирана в Търговския регистър воден от 
Агенция по вписванията съгласно Закона за търговския регистър с ЕИК 831663282, със 
седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „България” № 85, представлявана от

W

Пламен Йорданов Милков, ЕГН 6510297240 -  Изпълнителен директор и Радка Бонева 
Никодимова, ЕГН 5203186770 -  Изпълнителен директор, чрез пълномощника им 
Делян Танев Костадинов, с ЕГН 7112166268, съгласно пълномощно № 5322 и 
5323/29.04.2014 г., заверено от Нотариус Весела Ивчева, с per. № 271 на Нотариалната 
камара с район -  СРС, по искане на нашия клиент, удължаваме валидността на наша 
банкова гаранция № 51-200/4384 до 26.07.2017 г. /двадесет и шести юли две хиляди и 
седемнадесета година/.

Нашият ангажимент по нея се прекратява напълно и автоматично, независимо 
от това дали оригиналът на нашата гаранция № 51-200/4384, заедно с настоящия 
документ са ни върнати или не, ако Вашата писмена молба за плащане не е достигнала 
до нас на горепосочения адрес до 16,00 часа на 26.07.2017 г.

ален”
)инансов център София -  Централен

София 1404, бул. България № 8ЗА
Т 02 818 61 64
SWIFT IORTBGSF

w ww, i  h a n k ,  b 9 office@sf-centralen.ibank.bg

Всички други условия по гаранцията остават.шщ' юменени.
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Делян)
Директор Финансо^^гт1[»р}‘‘̂ офия - Цент
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