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Анекс № 2 

към
ДОГОВОР № 7015/10/06/2016

Аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и
консумативи за специализирани надстройки „Мюлер" за почистване на

канали
Днес, ....... год. в гр. София се сключи

настоящият анекс между:
"СОФИЙСКА ВОДА" АД, регистрирано в Търговския регистър при 

Агенция по вписванията с ЕИК 130175000, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, ж.к. „Младост 4", ул. „Бизнес Парк София" №1, 
сграда 2А, представлявано от Васил Борисов Тренев, в качеството му на 
Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор Възложител

и
„Еурозак Груп" АД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 

204911383, със седалище и адрес на управление гр. София 1680, район 
"Красно село", ж.к. "Борово", бл. 223А, магазин №8, Тел. за връзка 0888 
804764, факс - 02 9580566, E-mail: eurozakaroup@abv.bQ , представлявано 
от Анна Константинова Чирица - Представляващ, наричано за краткост в 
този договор Изпълнител.

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет, идентичен 
с този на посочения по-горе договор е прекратена с решение № ДР- 
321/04/06/2018 на възложителя на основание чл. 110, ал, 2, т.4, б."в" от 
ЗОП -  участникът, класиран на първо място не е доказал, че не са налице 
основания за отстраняване от процедурата. Поради горното, възложителят 
следва да проведе нова процедура за възлагане на обществена поръчка, 
която е невъзможно да приключи до датата на изтичане на действащия към 
момента договор - Договор № 7015/10/06/2016 е със срок 29.07.2018г., 
След посочената дата възложителят не разполага с изпълнител на услугите, 
предмет на договора.

Предвид изложеното, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗОП, страните се 
споразумяха за следното:
1. Срокът на договора, считано от 29/07/2018, да бъде удължен до 

сключване на нов договор въз основа на процедура за възлагане на 
обществена поръчка със същия предмет, но не с повече от 12 (словом: 
дванадесет) месеца.

2. Максималната стойност на договора се увеличава с 60 000 лева без ДДС 
(словом: шестдесет хиляди лева), и става 180000 лева без ДДС (словом: 
сто и осемдесет хиляди лева).

3. Всички останали условия на договора остават без промяна и запазват 
своето действие. /

Настояшмат се сключи в два едьоиоразни екземпляра, по един
за всяка от стс основа и в съответсгвие/с бългаосжото поаво.
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