
АНЕКС №1

Към ДОГОВОР № 7387/03/05/2017

За избор на проектант по част „Конструктивна” в проектирането на обекти на 
територията, която обслужва „Софийска вода“ АД

Днес, год. в гр. София се сключи настоящият анекс между:

“СОФИЙСКА ВОДА” АД, per. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 
130175000, и седалище и адрес на управление: гр. София 1766, ж. к. Младост 4, ул. “Бизнес парк” №1, 
сграда 2А представлявано от Арно Валто де Мулиак в качеството му на Изпълнителен директор, 
наричано за краткост в този анекс Възложител

и

ПСН ИНЖЕНЕРИНГ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с 
ЕИК 130716483/ДЦС № BG130716483, седалище и адрес на управление: гр.София, п.к.1000, 
ул.”Н.Рилски”№63а Телефон: 02/981 15 92, факс: 02/986 78 73, e-mail: psn eng@abv.be. 
представлявано от г-н Алекси Красимиров Романов и г-жа Владислава Александрова Касабова - 
заедно и поотделно, в качеството им на управители, наричано за краткост в този договор 
Изпълнител.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Срокът на действие на настоящия Договор № 7387/03/05/2017 се продължава по 
взаимно съгласие на основание на т. 5.1 от договора с 12 (дванадесет) месеца считано 
от 04/05/2018.

2. Максималната стойност на договора за удължения срок е 23 361,68 лева без ДДС 
(словом: двадесет и три хиляди триста шестдесет и един лев и 68 ст), фомирана на 
основание на т. 5.1.1 от договора, както следва: 37% (тридесет и седем процента) от 
максималната стойност на договора в размер на 40 000 лв. без ДДС (четирийсет хиляди 
лева), или 14 800 лева без ДДС (словом: четиринадесет хиляди и осемстотин), към 
които се прибавя остатъчната (неизразходвана) част от максимална стойност на 
договора в размер на 8 561,68 лева без ДДС (словом: осем хиляди петстотин шестдесет 
и един лев + 68 ст).

3. Всички останали условия на договора остават без промяна.
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