
Заличавания на основание ЗЗЛЬ 
Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О  С П О Р А З У М Е Н И Е  

Към договор за възлагане на обществена поръчка № 7015/10.06.2016г.

Днес, 9.t?r....2018 г., в гр. София, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

“Софийска вода” АД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 130175000, със седалище и 
адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 4“, ул. „Бизнес Парк София“ №1, сгр. 2А, 
представлявано от Арно Валто де Мулиак- Изпълнителен директор,

“Еурозак“ ООД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 121267000, със седалище и адрес 
на управление: гр. София 1164, р-н. „Лозенец“, ул. „Яворец“ №4, представлявано от Трайчо Борисов - 
Управител

и
„Еурозак Труп“ АД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 204911383, със седалище и 

адрес на управление гр. София 1680, район р-н Красно село, ж.к. "Борово", бл. 223А, магазин №8, 
представлявано от Анна Константинова Чирица -  Представляващ,

Във връзка с настъпило частично правоприемство от “Еурозак“ ООД към „Еурозак Труп“ АД 
и следващо от това прехвърляне на изпълнението по сключен по реда на Закона за обществените 
поръчки /ЗОП/ между „Софийска вода” АД -  възложител, и “Еурозак“ ООД -  изпълнител, Договор № 
7015/10.06.2016 г. за Аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и 
консумативи за специализирани надстройки „Мюлер“ за почистване на канали, страните, на 
основание чл.116, ал.1, т.4, б. „б“ от ЗОП, се споразумяха за следното:

1. “Еурозак“ ООД прехвърля правата и задълженията си като изпълнител по Договор № 
7015/10.06.2016 г. на „Еурозак Груп“ АД.

2. „Еурозак Груп“ АД встъпва в правата и задълженията на “Еурозак“ ООД по цитирания 
договор със „Софийска вода” АД.

3. „Софийска вода” АД заявява, че е уведомено и дава съгласието си за извършеното 
прехвърляне на правоотношения и, считано от датата на подписване на настоящото, ще упражнява 
правата и изпълнява задълженията си по цитирания договор спрямо „Еурозак Груп“ АД.

4. Всички клаузи, уговорени с Договор 7015/10.06.2016 г., незасегнати с изменението по-горе, 
остават непроменени и имат действие между „Еурозак Груп“ АД и „Софийска вода” АД по начина, 
по който са действали между първоначалните страни по договора.

5. „Еурозак Груп“ АД е представил гаранция за изпълнение в размер на 6000,00 (шест хиляди) 
лв., която се равнява на 5% (пет процента) от прогнозната стойност на договора, която е с валидност 
датата на изтичане на срока на договора.

Адресът за кореспонденция на „Еурозак Груп“ АД е, както следва:
Гр. София, район р-н Красно село, ж.к. "Борово", бл. 223А, магазин №8.
Тел. за връзка 0888 804764, факс -  02 9580566, E-mail: eurozakgroun@abv.bg
Банкова сметка: IBAN: BG35PIRB91701606269710, BIC: PIRBBGSF, Пиреос България АД.

При сключване на настоящото споразумение бе взето предвид, че за новия изпълнител не са 
налице основанията за отстраняване от процедурата и той отговаря на първоначално установените от 
възложителя критерии за подбор и промяната на изпълнителя не води до други съществени 
изменения на договора за обществена поръчка и не цели заобикаляне на закона.

Настоящото споразумение се подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра 
страните и се подписа, както следва:

За “Софийска вода” АД: Арно Валто де Мулиак — Ичт^ттаитоп*»н дИр,

За “Еурозак“ ООД: Трайчо Борисов -  Управител

За „Еурозак Груп“ АД: Анна Константинова Чир..^„
Ik Ltd.

---- зляващ

mailto:eurozakgroun@abv.bg

