
Анекс № 1

към договор № 8551 от 10.02.2020г

„Доставка на работно облекло", в частта за обособена позиция 2 "Антистатични облекла"

Днес, 10.0 .2021 г., в гр. София, между:

„СОФИЙСКА ВОДА" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1618, р-н Красно село, 
бул./ул. Бизнес Център Интерпред Цар Борис, бул."Цар Борис III" № 159, ет. 2 и 3, регистрирано в 
Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 130175000, представлявано от Васил Борисов 
Тренев в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 
една страна,

и

„Стопански дейности КЦМ" ООД регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията, ЕИК №115793921, Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ,
област Пловдив, община Пловдив, град Пловдив, р-н Южен Пощенски код: 4009Асеновградско шосе, 
тел.: 032 609 471, факс: 032 609 746, Електронна поща: ivanka.piskova@kcm.bE Интернет
страница: www.kcm2000.bp, .представлявано от Иванка Пискова в качеството й на Управител, наричано за 
краткост в този договор Изпълнител, от друга страна.

Страните установиха, че е изчерпана прогнозната стойност на Договора, както и че към момента на 
изтичане на срока на настоящия договор възложителят не разполага с текущ договор за възлагане на 
доставките, предмет на настоящия договор,

На основание чл. 11.1. чл.11.1.3 от Договора във връзка с чл. 116, ал.1, т.1 от ЗОП се сключи 
настоящият анекс за следното:

Чл. 1. Удължава се срока на договора, считано от 13.03.2021 г., съгласно чл.11.1.1 от договора за 
срок до сключваше на нов договор, но с не повече от 3 месеца, със стойност на подновяването до 10 000 
(десет хиляди) лева без ДДС.

Чл. 2. Увеличава се стойността на договора, съгласно чл. 11.1.3. от договора, като възложителят има 
право да възлага при условията на договора необходимите му доставки на обща стойност до 18 000 
(осемнадесет хиляди) лв. без ДДС или 20% от прогнозната стойност на договора.

Чл.З. Изпълнителят удължава валидността на представената гаранция за обезпечаване на 
изпълнението.

Чл. 4. Всички останали условия, уговорени в договора, остават непроменени и запазват своето 
действие.

Всички останали условия на договора остават непроменени и запазват своето действие.

Настоящият Анекс се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, 
вуз оснрва,!^ § съо в ^сгвие с българското право.
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