
Анекс № 1

Към ДОГОВОР №7135/21/10/2016

„Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери с външни
и/или вътрешни датчици за напорни тръбопроводи за питейна и утайкова

вода и за питейна вода при безнапорно течение"

настоящият анекс между: 

между:

"СОФИЙСКА ВОДА" АД, 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;

"АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ1ООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция 
по вписванията с ЕИК 131137101, седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, 
област София (столица), община Столична, гр. София 1142, район р-н Средец, ул. 
ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 80 ап.7, адрес за кореспонденция - ул. ЖИТНИЦА № 1А, ап.1, 
тел.: 02/9526697, факс: 02/9516671, Електронна поща: OFFICE@AQUA-90.C0M, 
Интернет страница: WWW.AQUA-90.C0M, представлявано от ИВАН БОРИСОВ 
ДЕНЕВ и ХРИСТО СТЕФАНОВ КЕНАРОВ заедно и поотделно, в качеството им на 
управители, наричано за краткост в този договор Доставчик.

Във връзка с получено писмо от изпълнителя по договора „Аква 90 
Инженеринг" ООД, свързано с невъзможността за изпълнение на доставка по 
договора, в следствие на възникнали проблеми при производителя от 
непреодолимо естество, а именно: поради наличие на нови ограничения при 
използване на трансмитер за ултразвукови разходомери модели ЕиБОбО за 
номинални диаметри на тръбите по-големи от 0№500, същите ще бъдат спрени до 
уточняване на приложението им. С оглед описаното и необходимостта от доставка 
на ултразвуков разходомер с четири вътрешни сензора за измерване разхода на 
вода в напорен тръбопровод с монтаж под налягане, се налага удължаване срока 
но договора с шест месеца, считано до 21 април 2019 година.

ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНОТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Срокът на Договора се удължава до 21.04.2019 година съгласно чл.116, ал.1. т.З
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