
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР №6956/14.04.2016 г. 

за „Изпълнение на инвестиционни проекти по канаднзадионната мрежа, както н 
реконструкция на части от водопроводната мрежа, в случаите когато това е 

предвидено с инвестиднонен проект - зона ЮГ”

Днес ...4?АЖ£.2018 година в гр. София между:
„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията с ЕИК 13017500, представлявано от Фредерик Фарош в качеството му на 
Изпълнителен Директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 
и
„ГЕЛАК“ ООД, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК № 
200678992, представлявано от Георги Стефанов Гелов в качеството му на Управител, 
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,
Като взеха предвид, че:
(1) Договор № 6956/14.04.2016г. е рамков и с допълнително споразумение от 22.03. 2018 

г. срокът за възлагане по него е удължен с една година (до 14.04.2019 г) или до 
сключване на нов аналогичен договор, което събитие настъпи по-рано. С това се цели 
да се осигури възможност за възлагане в кратки срокове на изпълнение на 
инвестиционни проекти по канализационната и паралелната й водопроводна мрежа в 
приблизително 1/2 от територията на Столична община. Така дружеството е в 
състояние, както да изпълнява планираните строежи така и да реагира гъвкаво на 
възникнали спешни ситуации, жалби от граждани и координация със Столична община 
за съвместна работа по улици, предвидени за рехабилитация на настилки.

(2) В края на месец април, дружеството получи указания от Столична община незабавно 
след предоставяне на разрешение за строеж да започне изпълнение на допълнителни 
канализационни проекти.
Освен това, някои промени, настъпили в графика на изпълнение на голям проект за 
изграждане на нов метан танк от одобрената в Бизнес план 2017-2021 г. 
инвестиционна програма на „Софийска вода“ АД налагат размествания и промени в 
съдържанието й по години, като строителството на някои канали се измества по-рано.

(3) Възможността за възлагане на канализационни и съпътстващи ги водопроводни 
строежи на територията на Зона Юг по рамков договор, ще осигури на дружеството 
гъвкавост и възможност за своевременна реакция при изпълнението на 
инвестиционната програма, включително на допълнителните ангажименти.

На основание чл.11б, ал.1, т.З н ад. 6 от ЗОП (Закон за обществени поръчки) 
СТРАНИТЕ се споразумяха с настоящия анекс за следното:

1. Общата стойността на договора, посочена в чл. 6 от договор № 6956/14.04.2016 се 
увеличава с 5 000 000 лв., като договорените единични цени не се променят.
2. Изпълнителят следва да внесе/представи гаранция за изпълнение върху увеличената 
стойност по т. 1., съобразно условията на чл. 7 от действащия договор
3. Всички останали условия на договор № 6956/14.04.2016 и допълнително споразумение 
към него от 22.03.2018 г. остават непроменени.

Настоящият анекс се със l в два еднообразни екземпляра, по един за всяка
от страните.
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