
АНЕКС N° 1
към ДОГОВОР № 7231/25.01.2017г. за Извършване на аварийна 

поддръжка, строително-ремонтни н строително-монтажни работи на 
около 30% от водопроводната мрежа на територията на Столична община

2 £ Ж .Днес .2017година в гр. Софня между:

“Софийска вода” АД, per. в Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията с БИК 130175000, представлявано от Фредерик Лоран Фарош 
в качеството му на Изпълнителен директор, нарнчано за краткост в този 
договор Възложител, 
н

„Галчев Инженеринг“ ЕООД, регистрирано в Търговски регистър към 
Агенция по вписванията с ЕИК № 200678992, представлявано от 
Любомир Николаев Галчев в качеството му на Управител, наричано за 
краткост в този договор Изпълнител.

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

Като взеха предвид, че:

(1) Лукойл България преустановява публикациите на котировки на битум в 
официалната си справка;
(2) Посоченото обстоятелство не е могло да бъде предвидено от възложителя при 
полагане на дължимата от него грижа, но води до необходимост от изменение 
на договора, което не води до промяна на предмета му,

На основание чл.116, ал.1, т.З от ЗОП се споразумяха с настоящия анекс 
за следното:

Чл. 1. (1) Променя се т. 1.5. от Раздел Б: „Цени и данни“ от Договора както 
следва:

1.5. Част от цените по договора подлежат на индексация по посочената по- 
долу методика:

1.5.1. Цените на позиции 8(1)05 -  8(1)08; 8(111)01-8(111)02 и 8(IV)04-8(IV)07 от 
Ценовата таблица от Раздел Б „Цени и данни” се индексират ежегодно 
със следния коефициент:

К = 1 + 0.25 * Процентната промяна в цената на битума (според уеб сайт на 
Полисан АД), считано от последната индексация (годишна или междинна, 
изчислена с котировки на Полисан АД) + 0.25 * Процентната промяна в цената 
на дизел В6 (според официалната справка на Лукойл Бургас) считано от 
последната индексация (годишна или междинна).

1.5.2. Цените на позиции 8(11)01- 8(11)04 от Ценовата таблица от Раздел Б „Цени 
и данни” се индексират ежегодно със следния коефициент:

К = 1 + 0.25 * Процентната промяна в цената на дизел Бб (според официалната 
справка на Лукойл Бургас) считано от последната индексация (годишна или 
междинна).

1.5.3. Цените на позиции 6 (1)05 -  б (1)18 от Ценовата таблица от Раздел Б „Цени 
и данни” се индексират ежегодно със следния коефициент:

К = 1 + 0.40 * Процентната промяна в цената на дизел Бб (според официалната 
справка на Лукойл Бургас) считано от последната индексация (годишна или 
междинна).
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(2) При промяна (нарастване идн намаление) на цената на дизел Бб с повече 
от 8% (осем процента), считано от началото на договора или последната 
индексация (годишна или междинна), се прави междинна индексация, като се 
прилага описания за съответните позиции подход за годишна индексация.

При промяна (нарастване иди намаление) на цената на битума с повече от 
8% (осем процента), считано от датата на подписване на настоящия анекс или 
последната индексация (годишна или междинна) изчислена с котировки на 
Полисан АД, се прави междинна индексация, като се прилага описания за 
съответните позиции подход за годишна индексация.

(3) За проследяване на процентните промени в цените на дизел Бб се използват 
котировките от официалната справка на Лукойл Бургас, валидни към първия 
работен ден на всеки месец.

(4) За проследяване на процентните промени в цените на битум се използват 
котировките от уеб сайта на Полисан АД, валидни към първия работен ден на 
всеки месец.

(5) В случай на невъзможност на получаване на котировки за дизел Бб и/или 
битум, единичните цени се индексират със съответния коефициент, като се 
отразява само процентната промяна на липсващата котировка. Процентната 
промяна на липсващата котировка е процентното изменение на цените на 
дизел Бб и/ или битума считано от последната индексация (годишна или 
междинна) и последно известна котировка, независимо от стойността на това 
изменение.

(6) Страните ще се опитат в 30-дневен срок да изберат нов източник на 
информация от взаимен интерес. В случай, че не бъде избран нов източник в 
указания срок, единичните цени ще бъдат индексирани със съответния 
коефициент, като се отразява само процентната промяна на известна 
котировка съгласно ал.2.

чл. 2. Всички останали условия на Договор с № 7231/25.01.2017 г. остават 
непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два едно 
за всяка от страните.

бразни екземпляра, по един
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