
АНЕКС № 1
към ДОГОВОР № 8395/19.09.2019г. за „Дезинфекция, дезинсекция 

(включително дезакаризация) и дератизация на обектите на „Софийска
вода“ АД“

Днес Ц ОЛ 2020г. в гр. София между:

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция 
по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Васил Борисов Тренев, 
в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и
„Д.Д.Д.-1“ ООД, регистрирано в Агенция по вписванията, ЕИК 121370541, 
със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, ул. Асен Разцветников 
№32, представлявано от Мартин Симеонов Петров и Румен Любомиров 
Стойков, в качеството им на Управители, наричано за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

На основание чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП и получено писмо от „ДД.Д.-1“ ООД, 
СТРАНИТЕ се споразумяха за следното:

1. Считано от датата на подписване на настоящият Анекс №1, единичните 
цени посочени в Ценова таблица 1 и Ценова таблица 2 от Приложение № 3 
към договора се изменят съгласно получено писмо и ново ценово 
предложение от „Д.Д.Д.-1“ ООД, които са неразделна част от Анекс №1 и 
настоящия договор.

2. Всички останали условия на Договор №8395/19.09.2019г. остават 
непроменени.

Настоящият Анекс №1 се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, 
по един за всяка от страните.

„Д.Д.Д.-1“ ООД „Софийска вода“ АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Анекс към договор №8395/19.09.2019г. за „Дезинфекция, дезинсекция (включително 
дезакаризация) и дератизация на обектите на „Софийска вода“ АД“



“СОФИЙСКА ВОДА"’ АД
Д Е Л О В О Д С Т В О

до
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА „СОФИЙСКА ВОДА" АД
ГР. СОФИЯ, УЛ. БИЗНЕС ПАРК" №1
СГРАДА 2А, Ж.К. МЛАДОСТ 4, ДЕЛОВОДСТВО
ТЕЛ.: 02 8122 443

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
ОТ МАРТИН ПЕТРОВ, УПРАВИТЕЛ НА „Д.Д.Д.-1" ООД, 

адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1700, ул. „Асен Разцветников" 32 

телефон: 02 9631816, факс: 02 9631816 

електронен адрес: office@ddd-l.com

Относно: Договор за възлагане на обществена поръчка № 8395/19.09.2019г. с предмет: 
„Дезинфекция, дезинсекция (включително дезакаризация) и дератизация на обектите на 
„Софийска вода" АД"

Уважаеми г-н Директор,

След сключване на посочения по-горе договор и пристъпване към реално 
изпълнение на обществената поръчка установихме, че така предложените от нас единични 
цени могат да бъдат оптимизирани на база реалните обеми дейности за изпълнение.

Към настоящото предложение прилагам оптимизирано Ценово предложение, което 
ще гарантира изпълнение на всички поети от нас ангажименти в пълен обем и с 
необходимото качество.

Приложение: Ценово предложение -  Ценова таблица 1 и Ценова таблица 2 -  Приложение N93 към 
документацията

С УВАЖЕНИЕ,

mailto:office@ddd-l.com


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Ценова таблица 1

Приложение №3

№ Вид дейност Единица
мярка

Било:

Единична цена 
в лева без ДДС

Става:
Единична цена 
в лева без ДДС

1 Обработка с препарат срещу 
гризачи (Дератизация) кв. м

0,10 лв.
/десет
стотинки/

0,05 лв. /пет 
стотинки /

2
Обработка с препарат срещу 
инсекти (Дезинсекция, вкл. 
дезакаризация)

кв. м
0,10 лв.
/десет
стотинки/

0,05 лв. /пет 
стотинки/

3 Дезинфекция кв. м
0,15 лв. 
/ петнадесет 
стотинки/

0,08 лв.
/осем
стотинки/

4
Дератизация на 
канализационната мрежа 
през канализационни шахти

Брой
0,70 лв. 
/седемдесет 
стотинки /

0,26 лв. 
/двадесет и 
шест
стотинки/

5
Дезинсекция на 
канализационната мрежа 
канализационни шахти

Брой
0,70 лв. 
/ седемдесет 
стотинки/

0,06 лв.
/шест
стотинки/

Ценова таблица №2

№ Артикул Единица
мярка

Било: 
Единична 

цена в лева 
без ДДС

Става: 
Единична 

цена в лева 
без ДДС

1 Вътрешна дератизационна 
кутия (леплива неотровна точка) брой

3,00 лв. 
/три лева/

2,00 лв. 
/два лева/

Подпис на изпълнителя: 

/Мартин Петров, Управит Д.-1" ООД/


