
АНЕКС №2

към ДОГОВОР № 8980/09.08.2021Г.
с предмет „Електронна обработка, отпечатване, сгъване, влагане в плик и 
доставка на фактури, уведомителни писма, информационни и рекламни 

материали до клиентите на „Софийска вода" АД "

Днес в гр. София между:

"СОФИЙСКА ВОДА" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, кв. 
Младост, ул. „Бизнес парк София" №1, сграда 2А, регистрирано в Търговския 
регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 130175000, представлявано от Франсоа 
Деберг в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този 
договор Възложител, от една страна,

и

Обединение „Дайрекг Куриер", със седалище и адрес на управление гр. София 
1839, бул. „Ботевградско шосе" №272, с участници :„Дайрект Сървисиз" ООД, ЕИК 
131380345 и „Тип Топ Куриер" АД, ЕИК 121205881, с регистрация по БУЛСТАТ: 
177433061 представлявано от Тодор Георгиев Тодоров, в качеството на 
представляващ Обединението, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 
страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните", а всеки от тях 
поотделно „Страна");

Като взеха предвид, че:

Съгласно постъпило от Изпълнителя на Договор №8980/09.08.2021 г. писмо, с изх. N2 
СВ-3839/21.11.2022г., е налице драстично увеличение на доставните цени на белите 
пликове (позиция Ц5 от Ценовата таблица по договора), вследствие на повишените 
цени на хартията и производствените разходи. Като доказателство за завишената цена, 
която Изпълнителят заплаща, последният е приложил и фактура на закупените стоки.

Описаните обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е 
могъл да предвиди, водят до реализиране на търговски загуби за Изпълнителя, което 
респективно влияе върху изпълнението на услугите по отпечатване, сгъване, влагане в 
плик и доставка на фактури, предмет на договора.

С оглед описаните обстоятелства и на основание чл.116, ал.1, т.З от ЗОП 
(Закон за обществени поръчки) СТРАНИТЕ се споразумяха с настоящия 
анекс за следното:

1. Цената на плик за 1000 (хиляда) броя от Ценовата таблица по Анекс 
№1/03.05.2022 г. към договор № 8980/09.08.2021г. се увеличава от 23,76 лв./ЮОО 
бр. без ДДС на 32,80 лв./ЮОО бр. без ДДС.

2. Всички останали условия на Договор №8980/09.08.20

Настоящият анекс се състави и подписа в два едн 
всяка от страните.

ават непроменени, 

яра, по един за

/ .......... ........................../

Тодор Тодоров 
Представляващ 
Обединение „Дайрект Куриер" 
Изпълнител

Заличена информация
на основание чл.37 от ЗОП

Заличена информация
на основание чл.37 от ЗОП


