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АНБКС№ 2

към ДОГОВОР № 7451/05.07.2017г. за „Доставка на облекла“ по 
Обособена позиция 1 „Антистатични облекла”

Днес .ало, 2018 година в гр. София между:

“Софийска вода” АД, per. в Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията с БИК 130175000, Васил Тренев, в качеството му на 
Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор 
Възложител, 
и
„Каммартон България“ ЕООД, регистрирано в Търговски регистър към 
Агенция по вписванията с ЕИК № 040201751, представлявано от Лилия 
Горанова в качеството й на Управител, наричано за краткост в този 
договор Изпълнител.

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

като взеха предвид че:
стойността на договора е изчерпана предсрочно поради възникване на следните 
непредвидени обстоятелства:

1. Броя на ползвателите на облекло и честотата на получаване се е 
увеличила. Антистатичното облеко се използва от работещи в 
експлозивна и потенциално експлозивна среда.

2. Дългата зима 2017/2018 и късното лято 2018 удължиха месеците за 
употреба на зимно антистатично облеко и доведоха до по-интензивното 
му износване.

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

чл. 1. Общата стойност на договора се увеличава с 50 000 лв. без ДДС.

чл. 2. Добавя се доставка на сходно защитно работно облекло: доставка на 
зимно яке, с цена от 38,55лв. без ДДС, зимен панталон, с цена от 29,30 лв. без 
ДДС и зимен полугащеризон, с цена 35,50 лв. без ДДС, съгласно технически 
изисквания, посочени в чл. 3

чл. 3. Технически изисквания за защитното работно облекло по чл. 2:

3.1 Приложими стандарти: EN 20811 или еквивалент (Текстил. Определяне
устойчивостта на проникване на вода); EN 13934-1 или еквивалент (Текстил. 
Свойства при опън на платове.); За светлоотразителните ленти: EN 20471:2013 
или еквивалент (Защитно облекло с висока видимост)
3.2 Състав:

Отвън: 100% полиестер с промазка: устойчивост на проникване на вода: 
поне 700 мм воден стълб, сила на скъсване: поне 140 по основа, поне 90 
по вътък, устойчивост на обагряне при пране на 40 С: поне 5, 
устойчивост на обагряне при триене: поне 4;
Вата: капитонирана, зашита за хастара 200 г/м2;
Хастар: полиестер 60 гр/м2 
Цвят: син или сив

3.3 Модел:
Яке: Дължина под кръста. Закопчаване чрез цип с лети зъби, покрит с 
пластрон, затварящ се с ленти велкро. Прави ръкави, завършващи с 
плосък ластичен маншет. Пристягане на якето в долния край с плосък 
ластик и ленти велкро от двете страни. Джобове -  Вътрешни и външни 
(горни и долни) укрепени с понтериз бод. Външните джобове да се 
затварят с цип и/или велкро лента. Двойни обемни джоба в долната част 
на якето с два входа - един страничен и един горен с капак. Качулка 
отделна, закопчаване с копчета към якето, с удължена предна част, 
припокриваща се със закопчаване с лента „велкро"; с възможност за
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регулиране на отвора на качулката. Светлоотразителна лента 5 см на 
гърба, на гърдите и ръкавите с широчина.
Панталон: Прав модел, с пришит колан с гайки и ластик, с дълбока талия; 
Закопчаване предно, с копчета. Подсилващи платки на коленете. 5 см 
светлоотразителни ленти на крачолите. Възможност за 
затваряне/пристягане на долния край на крачолите. Джобовете са 
укрепени с понтериз бод, със закопчаване, както следва: два предни 
външно прикачени с двойни шевове; един заден, дълбок, външно 
пришит джоб с капак; два странични обемни на нивото на бедрото, 
покрити с капак. Допълнителни шевове по вътрешната страна на 
крачолите на бедрата и среден заден шев.
Полугащеризон: Прав модел, с удължен гръб и предна платка.
Закопчаване отпред с цип с лети зъби, покрит с пластрон, затварящ се с 
ленти велкро. Регулиращи се ластични презрамки с пластмасови 
закопчалки. На крачолите светлоотразителни ленти (5 см широки). 
Възможност за затваряне/пристягане на долния край на крачолите. 
Джобове, укрепени с понтериз бод, както следва: среден горен-плосък с 
хоризонтално закопчаване с цип и капаче; долни предни, външно 
прикачени със свободен отвор; на крачолите-обемни (за инструменти). 
Допълнителни шевове по вътрешната страна на крачолите на бедрата и 
среден заден шев. Подсилващи платки на коленете. Лентите велкро да са 
зашити по обиколката и диагоналите.3.4 Лого:
Яке: ляв ръкав :“Веолия“ 7 мм височина на буквите, преден горен джоб: 
„Софийска вода“ 7 мм височина на буквите, на гърба „Софийска вода“ 
широчина 300 мм.
Полугащеризон: Едно лого (ситопечат) на „Софийска вода“ на горен 
среден джоб, широчина 100 мм.

чл. 4. Всички останали условия на Договор с № 7451/05.07.2017 г. остават 
непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един 
за всяка от страните.
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