ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор № 15824/29.05.2018г.

Днес 28.02.2019г. в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото Допълнително
споразумение към Договор № 15824 от 29.05.2018г. с предмет „Доставка на диск главини и
покриващи дискове за работни колела на мелещи вентилатори тип 3300/800/490” между
„ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора,
община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна
поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър
при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN:
BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД,
представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, наричано за
кратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ
И
„Булмашинъри Ентерпрайсис“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Радомир,
Индустриална зона, Корпус 7, п.код 2400; телефон 077795031; факс: 077299354; ЕИК (код по
Булстат): 202648955; IBAN: BG57UBBS80021099710930, BIC: UBBSBGSF при банка
„Обединена Българска Банка АД – клон Радомир, представляван от Пламен Цветанов
Паскалев – Управител, наричано за краткост Изпълнител“
На 29.05.2018г. между страните е сключен Договор № 15824 с предмет: „Доставка на
диск главини и покриващи дискове за работни колела на мелещи вентилатори тип
3300/800/490”. Договорът е сключен в резултат на проведена обществена поръчка с рег.№
17138 по първа обособена позиция.
Резервните части по горецитирания договор няма да бъдат необходими и съответно
вложени в ремонта на КА-10 и КА-11 през настоящата 2019г. Това обстоятелство стана ясно
след преразглеждане на обемите за ремонт на КА-10 и КА-11 и констатиране отпадане на
същите за ремонтни дейности по мелещите вентилатори. В тази връзка е изготвен констативен
протокол №23 от 04.01.2019г..
Доставката на изделията по горе цитирания договор ще са необходими за плануваните
ремонти през 2020г., от което следва, че същите не са с неотложна необходимост към момента.
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД няма възможност да осигури съхранение в закрит склад на
такова голямо количество детайли. В открит склад същите ще бъдат изложени на
атмосферните условия и ще корозират. От икономическа гледна точка също е нецелесъобразно
ангажирането на значителен финансов ресурс за доставка на резервни части, чието влагане ще
бъде след една година.
Предвид гореизложеното се налага да се подпише допълнително споразумение към дог.
№15824/29.05.2018г., като срокът за изпълнение да се удължи до 29.02.2020г.
Гореописаното се явява непредвидено обстоятелство, настъпило след подписването на
договора, не води до промяна на предмета, поради което и на основание чл. 116, ал.1, т.3 от
ЗОП
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
1. В раздел III „Срок за изпълнение“ на договора изменя, както следва:
– до 29.02.2020г.

2. Срокът на гаранцията за изпълнение се удължава с удължения срок на договора и се
освобождава при условията на раздел VІ „Гаранция за изпълнение“ от договора.
3. Останалите клаузи на договора не се променят.
Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за
всяка от страните и е неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Изп. Директор …(П)…
инж. Ж. Динчев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител …(П)…
П. Паскалев

