АНЕКС №1
към ДОГОВОР №7584/04.10.2017 г. с предмет:
„Поддръжка, ремонт и реконструкция на сградите, съоръженията и
откритите площи на "Софийска вода" АД"

Д н е с А $ £ .2018 г. в гр. София между:

„СОФИЙСКА ВОДА" АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по
вписванията, ЕИК 130175000, представлявано от Васил Борисов Тренев в
качеството
му
на
Изпълнителен
Директор,
наричано
за
краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и
„Електролукс Табаков и синове" ООД, с ЕИК 115812097, представлявано от
Светлана Георгиева Канина в качеството й на Пълномощник, наричано за
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна
наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,
Като взеха предвид, че:
(1)
„Софийска вода" АД оперира с над 130 сгради с производствено и офис
предназначение, Поддръжката и ремонта на сградния фонд е приоритет за
дружеството. За тази цел е сключен договор №7584/04.10.2017 г., който е за
срок от 18 месеца и е валиден до 04.04.2019г. Към настоящия момент
средствата, предвидени в договора са почти изцяло ангажирани.
(2)
В резултат от снеговалежа през зимата и последвалите проливни
дъждове и бури, възникна спешна нужда от ремонт на сградата на ХС
Симеоново. Сериозно повредени са улуците и дограмата, което влошава
експлоатационното състояние на сградата и създава предпоставка за
инциденти с обслужващия персонал. Сградата се намира в планинска местност
и достъпът до нея през е затруднен, затова препоръчително е ремонтът да се
осъществи през летния период. Провеждане на нова обществена поръчка и
избор на нов изпълнител би довело до невъзможността да се ремонтира
сградата при подходящи климатични условия (през летния сезон). По
предварителна оценка стойността на ремонта на ХС „Симеоново" е 66 000 лв.
Целесъобразно е да се увеличи стойността на действащия договор
№7584/04.10.2017 г., във връзка с посочения ремонт и други текущо
възникващи Строително-монтажни работи.
(3)
Посочените обстоятелства не са могли да бъдат предвидени от
възложителя, при полагане на дължимата от него грижа, но водят до
необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на
договора.

На основание чл.116, ал.1, т.З от ЗОП (Закон за обществени поръчки)
СТРАНИТЕ се споразумяха с настоящия анекс за следното:
чл. 1. Общата стойност на договора посочена в чл. 7 от действащия договор се
увеличава с 69 900 лв. без ДДС.
чл. 2. Изпълнителят следва да внесе/представи гаранция за изпълнение на
договора върху увеличената стойност на договора по чл.1, съобразно
условията, посочени в чл. 8 от действащия договор.
чл. 3. Всички останали условия на Договор №7584/04.10.2017 г. остават
непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един
за всяка от страните.

Заличена информация по ЗЗЛД.
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„СОФИЙСКА ВОДА" АД
Възложител

Заличена информация по ЗЗЛД.

Заличена информация по ЗЗЛД.

Светлана
„Електролукс Табаков и синове" ООД
Изпълнител

