
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР № 7063/21.07.2016 г. 

за „Рехабилитация на резервоар „Под Симеоново" за включването му към 
водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим "

Д н е с 2018 година в гр. София между:
„СОФИЙСКА ВОДА" АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията, ЕИК 130175000, представлявано от Фредерик Фарош в качеството му на 
Изпълнителен Директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 
и
ОБЕДИНЕНИЕ „ВО ДО КАН АЛ СТРОЙ-ОП ЕЛ-П РО", между „Водоканалстрой" ООД, ЕИК 
102116887 -  водещ партньор, „Опел-Нешев" ООД, ЕИК 020539286 и „Про Арм" ЕООД, ЕИК 
131453327, регистрирано в Регистър Булстат с номер 177040250, представлявано от Жорж 
Нешев в качеството му на пълномощник, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга 
страна

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

Като взеха предвид, че:
(1) Ремонтно-възстановителните работи на резервоар „Под Симеоново" обхващат две 

водни камери по 9000 куб м всяка, сухата камера и площадковата водопроводна 
мрежа. Резервоарът е изграден през 70-те години на XX в., но не е бил въведен в 
експлоатация и не е бил поддържан. В процеса на изпълнение на строителните работи, 
предмет на договор № 7063/2016г. са установени обстоятелства, които към момента на 
изготвяне на тръжната документация и сключването на договора не е било възможно 
да се предвидят. Те се изразяват основно в необходимост от изпълнение на 
допълнителни спрямо предвидените в одобрения проект количества от определени 
видове работи, а именно:
• Инжектиране на пукнатини с лепящи пакери (по цилиндрични стени , по покривна 

плоча на водна камера 1 и 2 и по дилатационна фуга при суха камера) - след 
извършено бластиране, експлоатационното състояние на водните и суха камера се 
оказа по-лошо от предвиденото в проекта. Заложените пукнатини за инжектиране 
се оказаха повече на брой и с по-голяма дължина.

• Нанасяне на репрофилиращ материал - поради установено по-лошо 
експлоатационно състояние на колоните в сухата камера от предвиденото в 
проекта, се наложи допълнително нанасяне на репрофилиращ материал по тях с 
цел заздравяване на основата за полагане на усилващи карбонови нишки.

• Спирателни кранове, стоманени тръби и фасонни части - поради липса на архивна 
техническа документация при проектирането е заложено условно тегло на старите 
спирателни кранове и тръби. След реален отчет на теглото на демонтираните 
части, те се оказаха по тежки от предвидения в проекта тонаж.

На основание чл.116, ал.1, т.З от Закона за обществени поръчки СТРАНИТЕ се 
споразумяха с настоящия анекс за следното:

Чл.1. Общата стойност на договора се увеличава със 107 792,73 лв. без ДДС, съгласно 
приложена КСС, като единичните цени по договора не се променят.
Чл.2. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи по договора се удължава 
до 30.10.2018 г., като срокът на предоставената банкова гаранция по основния договор се 
удължава до същата дата.
Чл.З. Изплащането на сумите по настоящото допълнително споразумение е дължимо от 
Възложителя след подписване на Акт образец 15 за строежа.
Чл.4. Всички останали условия на Договор № 7063/21.07.2016 г. остават непроменени.

Настоящият анекс се 
от страните.

и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка
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ОБЕКТ: Рехабилитация на резервоар „Под Симеоново"за включването му към водоснабдителната мрежа на 
гр. София в експлоатационен режим 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Софийска вода" АД
ПОДОБЕКТ: Строително конструктивна част за водна камера № 1 
ЧАСТ: Строително конструктивна
Договор: № 7063 от 21.07.2016 г. - Допълнително споразумение № 1

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№
по

ред
Наименование на работите

Един.
Мярка

Количество Ед. Цена
Стойност

/лева/

1 2 3 4 5 6
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 1

Строително монтажни работи за рехабилитация и усилване на 
конструкцията на водна камера № 1

V Строителни работи по цилиндрични стени

51 Инжектиране на пукнатини с лепящи пакери м' 160.20 111.50 17 862.30
ОБЩО ЗА ВОДНА КАМЕРА № 1 17 862.30

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 2

Строително монтажни работи за рехабилитация и усилване на 
конструкцията на водна камера № 2

III Строителни работи от вътрешна страна по покривна плоча

38 Инжектиране на пукнатини с лепящи пакери м' 74.30 111.50 8 284.45
V Строителни работи по цилиндрични стени
51 Инжектиране на пукнатини с лепящи пакери м' 323.00 111.50 36 014.50

ОБЩО ЗА ВОДНА КАМЕРА № 2 44 298.95
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 3

Строително монтажни работи за рехабилитация и усилване на 
конструкцията на cvxa камера

III Суха камера - колони
30 Нанасяне на репрофилиращ материал* m 2 340.62 30.99 10 555.81
IV Суха камера - стени

43 Инжектиране на пукнатини с лепящи пакери и високоякостна 
смола м' 200.54 111.50 22 360.21

VII Дилатационна фуга - 4 броя
62 Инжектиране на фуга с пробивни пакери м' 49.24 111.50 5 490.26

ОБЩО ЗА СУХА КАМЕРА 38 406.28
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 4

Строително монтажни работи за подмяна на тръбните системи в 
сухата камера, строителни и машинно конструктивни работи

I ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 Спирателни кранове, стоманени тръби и фасонни части кг. 26 760.00 0.27 7 225.20

ОБЩО ЗА СУХА КАМЕРА - Технологична и строително 
конструктивна за тръбни системи 7 225.20

ОБЩ0: 107 792.73
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