
АНЕКС № 3
към ДОГОВОР № 7886/12.06.2018 г. за „Извършване на аварийни ремонти 
свързани с поддръжка на канализационни мрежи н съоръжения към тях, 

експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни
канализационни отклонения”(СКО)

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, per. в Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Фредерик Лоран Фарош в 
качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този 
договор Възложител,
и
ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2017“, per. в Търговския регистър към 
Агенцията по вписванията с ЕИК 177267846, представлявано от Стефан 
Георгиев Гелов, наричано за краткост в този договор Изпълнител,
наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

Като взеха предвид, че:

(1) С цел предоставяне на качествена услуга на клиентите, „Софийска вода“ АД 
извършва необходимата подмяна на аварирали участъци от канализационната 
мрежа. За периода 07.2018 -  08.2019 значително се увеличава дължината на 
авариралите участъци на сградни канализационни отклонение (СКО) и улични 
канали (УК). За периода 03.2015 -  06.2017 средно месечно авариралата дължина 
на СКО е 95 м, а за периода 07.2018 -  08.2-19 тази дължина е 124 м, което е 
увеличение от 30%. За периода 03.2015 -  06.2017 средно месечно авариралата 
дължина на УК е 98 м, а за периода 07.2018 -  08.2019 тази дължина е 131 м, 
което е увеличение от 33%.

(2) Средствата по настоящия договор са изчерпани преди да е приключила откритата 
процедура за възлагане на обществена поръчка ТТ001889 със същия предмет 
“Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни 
мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и 
изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)“;

(3) Изпълняваните строително-монтажни работи са за аварийна поддръжка и не 
могат да бъдат преустановени.

(4) 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 освование чд.116, ал.1, т.З от ЗОП се споразумяха с вастоящвя авекс за 
следвото:
Ча.1. Общата стойност на договора се увеличава с 3 500 000 лв. без ДДС, като 
договорените единични цени не се променят.

Чл. 2. Всички останали условия на Договор № 7886/12.06.2018 г. остават

Днес г. в гр. Софвя между:

два еднообразни екземпляра, по един за

Стефан Гелов
ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2017“
Изпълвнтед

Заличена информация на основание ЗЗЛД и Регламент ЕС 2016/679


