
Анекс № 2

към договор № 8704 от 21.08.2020г

С предмет

„Доставка на фланшови обратни жаба клапи, фланшови Т филтри с горен капак,
поплавкови вентили.

Днес,

За Втора обособена позиция- Фланшови Т филтри с горен капак" 

.............................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,

„ИНДУСТРИАЛ ПАРТС" ООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията, седалище и адрес на управление: гр. Казанлък 6100, „Южна Индустриална зона" - 
сграда Индустриал Партс, п.к. 24, с ЕИК 123544268, представлявано от Мирослав Марков, Христо 
Илиев и Георги Георгиев в качеството им на Управители, наричано за краткост в този договор 
Доставчик, от друга страна.

Поради изчерпване на прогнозната/максималната стойност на договора преди изтичане 
на срока за възлагане и наличие за възложителя на текущи нужди от стоки, предмет на договора, 
при наличие на взаимно съгласие между страните и на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП

Страните се споразумяха с настоящия анекс за следното:

Чл. 1. възложителят има право да възлага при условията на договора необходимите му 
доставки на обща стойност до 7 000.00 лева без ДДС или 20% от прогнозната/максималната 
стойност на договора.

Чл. 2. Всички останали условия, уговорени в договора, остават непроменени и запазват
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С о ф и й ска  вода АД ИНДУСТРИАЛ ПАРТС" ООД

1

01/03/


