
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1 
към ДОГОВОР №7262/09.02.2017г.

за „Доставка на пожарни хидранти“

Днес..... г. в гр. София между:

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 
130175000, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4, ул. 
Бизнес Парк София №1, сграда 2А, представлявано от Васил Борисов Тренев в 
качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този 
договор Възложител от една страна

и

„ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КВС-3“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър при 
Агенция по вписванията с ЕИК 175020594, седалище и адрес на управление: гр. 
София 1138, бул. „Цариградско шосе“ №164, представлявано от Васил Соколов 
Василев в качеството му на Управител, наричано за краткост в този договор 
Доставчик от друга страна

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,
Като взеха предвид, че:

С решение № ДР-753/18.12.2018г. на Изпълнителния директор на „Софийска 
вода“ АД е прекратена процедурата с номер ТТ001748 и предмет „Доставка на 
пожарни хидранти“. Решението за прекратяване е обжалвано в Комисията за 
защита на конкуренцията.

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.

Във връзка с гореизложеното и на основание параграф 2, т. 17 от ДР на ЗОП - 
липсата на доставка на стоките, предмет на обществената поръчка, може 
съществено да затрудни или да наруши нормалното изпълнение на нормативно 
установени дейности на възложителя и поради това, че действието на 
настоящият договор приключва на 09.02.2017г.

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

1. Срокът на договор №7262/09.02.2017г. с предмет „Доставка на пожарни 
хидранти“ се удължава 12 (дванадесет) месеца или до сключване на нов договор, 
въз основа на проведена процедура с аналогичен предмет, което обстоятелство 
настъпи първо.

2. Стойността на договора, посочена в чл.7 от договор №7262/09.02.2017г. се 
увеличава с 300 000.00лв., без ДДС, като договорените единични цени не се 
променят.

3. Всички останали условия по Договор №7262 остават непроменени и 
запазват действието си и по отношение на Допълнително споразумение № 1.

Настоящето Допълнително споразумение №1 се състави и подписа в два 
еднообразни екземпляра, по един за всяка от стр^нйтЪ\ и е неразделна част от 
Договор №7262.
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Изпълнителен директор 
„Софийска вода АД 
Възложител

Допълнително споразумение №1 към ДОГОВОР №7262/09.02.2017г.


