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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 

към Договор № 16081/12.10.2018 г. 

 

         Днес, 05.12.2018 в сградата на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото 

Допълнително споразумение № 1 към Договор № 16081 / 12.10.2018 г. с предмет: 

„Доставка на нагревни повърхности за преходна зона на котлоагрегати тип ПК 38-4“, 

сключен в резултат на проведена процедура на договаряне с предварителна покана за 

участие, рег.№ 18016 

 

„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 с ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: 

BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, 

представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, наричано 

за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и  

 

„Енергоремонт Гълъбово“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово; 

телефон: 0418/62077; факс: 0418/63690; ЕИК (код по БУЛСТАТ): 833103535; IBAN: 

BG39STSA93000023100811, BIC: STSABGSF при банка ДСК ЕАД – клон Стара Загора, 

представляван от инж. Евгени Веселинов Станчев - Прокурист, наричано за краткост  

ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

за следното: 

Договор № 16081/12.10.2018г. с предмет: „Доставка на нагревни повърхности за 

преходна зона на котлоагрегати тип ПК 38-4“. 

Договорът е сключен след проведена обществена поръчка с рег. № 18016 с цел 

обезпечаване на дружеството с необходимите нагревни повърхности за влагане в 

планови ремонти през 2019 г. В този смисъл, тъй като процедурата е стартирана в 

средата на 2018 г., срокът за доставка е определен на база прогнозен ремонтен график за 

2019г. 

С писмо изх.№ ЦУ-ПМО-3085-2/12.10.2018г. (вх.№ 36072/12.10.18г.) ЕСО ЕАД е 

съгласувало график за плановите ремонти за 2019г., видно от който КА-3 на енергоблок 

№ 2 ще бъде в основен ремонт от  01 март 2019 г. В тази връзка нагревните повърхности 

по договор № 16081/12.10.2018 г. ще бъде необходимо да се доставят преди крайния 

срок, предвиден в договора. 

Налице е непредвидено обстоятелство, възникнало след сключването на договора, 

което не е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа, не е резултат от 

действие или бездействие на възложителя и прави невъзможно изпълнението при 

договорените условия. 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП 

 

 

          СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

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

„Срокът за изпълнение е до 28.02.2019 г. 

 

2. Останалите клаузи на договора не се променят. 
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Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по 

един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора. 

 

            

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                          

 

Изп. Директор …../п/……                                                        Прокурист…../п/…….           

инж. Ж. Динчев                                                   инж. Е. Станчев 

 

 

 


