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Допълнително споразумение № 1 към договор №6911/26.02.2016 г. с 

предмет „Подмяна на уличен канал за смесени води в локалното платно на 

Северна скоростна тангента при пресичането й с бул. Рожен“ 

 

Днес, 15.06.2016 г., в гр. София, между: 

“Софийска вода” АД, рег. в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията с ЕИК 13017500 и седалище и адрес на управление: гр. София 

1766, ж.к. Младост 4, ул. “Бизнес парк” №1, сграда 2А,  представлявано от 

Арно Валто Де Мулиак, в качеството му на  Изпълнителен Директор, 

наричано за краткост в този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ; 

и 

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, регистрирано в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията, ЕИК № 131458468, представлявано от Иван 

Христофоров Моллов в качеството му на Изпълнителен Директор, наричано 

за краткост в този договор ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

се сключи настоящото споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във 

връзка с възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на 

предмета на договора, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата 

грижа възложителят не е могъл да предвиди, както следва: Възложителят „Софийска 

вода“ АД е сключил след възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма 

„а“ от ЗОП (отм., ДВ, бр. 13/2016) договор за обществена поръчка №6911/ 

26.02.2016 г. с предмет „Подмяна на уличен канал за смесени води в локалното 

платно на Северна скоростна тангента при пресичането й с бул.Рожен“ с 

изпълнителя „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД. Сключването на споразумението се 

налага поради установяване на обстоятелства, които не са били известни към 

момента на сключване на договора, а именно: Промяна на котата на терена от 

момента на заснемането за проектиране до момента на започването на 

строителството вследствие от насипни работи, изпълнени от главния изпълнител на 

Северната скоростна тангента в участъка предмет на договора, което налага 

увеличаване обема на изкопа и на обратната засипка с нестандартен скален 

материал средно с 1,4 м във височина.  

 

Това довежда до необходимостта от изменение на сключения договор, изразяващо се 

увеличаване количества по отношение на земните работи, които не са и не са били 

могли да бъдат предвидени при изготвянето на Количествено-стойностната сметка на 

обекта, като същевременно с това изменението на договора не води до промяна на 

предмета му. 

 

Посочените по-горе изменения в дейностите и свързани с тях доставки са описани в 

Количествено-стойностна сметка в чл.1 от настоящото Допълнително споразумение.  
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Възложителят и Изпълнителят се договориха за следното: 

1. Предмет на споразумението е извършване на описаните в Количествено-

стойностната сметка дейности: 

 

№     Един. коли-     

по Позиция 
Наименование на 

работите 
мярка чество ед. Цена стойност 

ред             

1 2 3 4 5 6 7 

  15.A.02. ЗЕМНИ РАБОТИ         

1 15.А.02.004 

Машинен изкоп с 

багер на транспорт 

вкл. извозване на 

депо и разриване при 

дълбочина на изкопа 

от 0,00 до 5.00 м. 

(важи само за 

канализация за пласта 

със средна дълбочина 

до 5,00м. в участъка) 

м3 2497.25 13.20 32 963.67 

3 15.А.02.023 

Ръчен укрепен изкоп с 

ширина до 4,00м и 

дълбочина до 4,00м 

м3 91.36 8.20 749.15 

4 15.А.02.024 

Ръчен укрепен изкоп с 

ширина до 4,00м и 

дълбочина до 6.00м 

м3 49.89 9.40 468.97 

5 15.А.02.030 

Превоз излишни земни 

маси на депо 

включително 

механизирано 

натоварване и 

разриване 

м3 141.25 16.80 2 373.00 

8 15.А.02.055 

Направа на обратна 

засипка с 

нестандартен скален 

материал, вкл. 

доставка, складиране 

и уплътняване. 

(Материалът трябва да 

отговаря на 

изискванията на 

Приложение №1) 

м3 1910.95 35.00 66 883.25 

    ОБЩО 15.A.02.       103 438.03 

    РЕКАПИТУЛАЦИЯ         

  15.A.02. ЗЕМНИ РАБОТИ       103 438.03 

              

    О Б Щ О  З А  О Б Е К Т А  103 438.03 
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2. Споразумението влиза в сила, считано от датата на подписването му и е със срок 

на действие до изтичането на договора – 26.02.2017 г.  

3. Изпълнителят е внесъл/представил гаранция за изпълнение на предмета на 

настоящото допълнително споразумение в размер на 5171,90 лв. която се равнява 

на 5 % от стойността на горе посочената Количествено-стойностна сметка, която 

се освобождава при условията посочени в договора. 

4. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени и запазват 

действието си. 

Настоящото споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за 

всяка една от страните и е неразделна част от договора. 

 

  

  

Заличаване на основание ЗЗЛД 


