
Заличавания на основание ЗЗЛД
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

КЪМ ДОГОВОР №7081/09.08.2016 г.,

за Доставка на тръби и фасонни части от сферографитен чугун за
питейна вода *

Настоящият анекс се сключи на .Q.гт.*: „ .тг.:Ш&к. • година, в гр. 
София между:

"Софийска вода" АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция 
по вписванията с ЕИК 130175000, седалище и адрес на управление: гр. 
София 1715, район р-н Младост, ж.к. МЛАДОСТ 4, БИЗНЕС ПАРК No 1, бл. 
2А представлявано от Арно Валто Де Мулиак, в качеството си на 
Изпълнителен директор, наричано за краткост Възложител 
и

„Ейч Ти Ай България" ЕООД, регистрирано в Търговския регистър при 
Агенция по вписванията с ЕИК 201849923, седалище и адрес на 
управление: област София (столица), община Столична, с. Казичене 1532, 
ул. "3-ти март" No 22, ет. 2 представлявано от Красимир Стоянов - в 
качеството му на управител, наричано за краткост Доставчик.

Страните, като взеха предвид, че:
Договорът е сключен със срок на действие 18 месеца, като при 
изчисляване на прогнозната му стойност са взети предвид нуждите от 
чугунени тръби и фитинги за изпълнение на конкретни строежи от 
инвестиционната програма на „Софийска вода” АД в планирания към 
момента на изготвяне на договора обхват.
Към 16.10.2017 г. остатъчната стойност по договора е 1 072 200,5 лв. 
Възложителят подготвя обявяването на нова обществена поръчка за 
доставка на водопроводни материали от чугун. Междувременно, в процеса 
на проектирането на обект „Реконструкция на водопровод ф800стом. 
/Н-ри ринг/ по ул. „Първа българска армия" от ул. „Гено Киров" 
до ул. „Нешо Бончев"; ф700стом. /Н -ри ринг/ по ул. „Първа 
българска армия" от ул. „Нешо Бончев" до ул. „Гарова". 
Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови 
консумативни водопроводи", за който е предвидена доставка на 
материали от чугун по настоящия договор, се установиха следните 
непредвидени обстоятелства, които наложиха значително увеличаване на 
обхвата на проекта:

- В резултат на извършени подробни проучвания на терен, 
включително изпълнени шурфове, се установи, че участък от 
съществуващия водопровод ф700 стомана, след първоначално 
планирания край на реконструкцията, преминава в 
непосредствена близост до съществуваща постройка, което 
налага удължаване на реконструирания участък с цел 
гарантиране на нормалната му експлоатация.

- Улица „Първа българска армия", по която минава част от трасето 
на водопровода е предвидена за рехабилитация на пътната 
настилка от страна на Столична община. За да се избегнат 
бъдещи аварии на водопровода под новоположената улична 
настилка, се наложи включване на допълнителен участък от 
водопровода за реконструкция.

* Необходимо е изпълнението на строително-монтажните работи да 
се извършва във възможно най-къси срокове и без прекъсване, 
тъй като ще се наложи изключване на участък от съществуващия 
водопровод ф700, за да се изпълнява новия водопровод в същото
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трасе. За целта, в периода на строителството ще се наложи 
прехвърляне на водни количества от съседни зони, което ще 
доведе до пределно натоварване на водопроводната мрежа в тях 
и висок риск от аварийни ситуации и спиране на водоподаването, 
при което ще са засегнати голям брой клиенти.

Общата дължина на реконструирания с материали от чугун участък е 
около 2080 м, като основните диаметри са 700 и 800 мм. Тези технически 
параметри обуславят необходимостта от закупуване на допълнителни 
материали на значителна стойност, които не са могли да бъдат предвидени 
при изчисляване на прогнозната стойност на настоящия договор.
Следва да се има предвид също, че е необходимо материалите от чугун да 
са от един доставчик, за да се гарантира тяхната съвместимост и 
безпроблемна експлоатация на новия провод,
На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки 
сключиха настоящи анекс

Чл.1. Член 8 на договора се изменя, както следва: „Максималната 
стойност на договора е в размер на 2 300 000 лв., без ДДС.
Чл.2 Доставчикът е представил гаранция за изпълнение в размер на 
32 500 лв. която е в размер на 5 % от стойността на увеличението на 
максималната стойност на договора.
Чл.З. Всички останали клаузи на Договор № 7081/09.08.2016 остават 
непроменени и запазват действието си и по отношение на настоящето 
допълнително споразумение.

Настоящето допълнително споразумение се сключи в два еднообразни 
екземпляра, по един за всяка от страните, въз основа и в съответствие с 
българското законодателство.

/...
Арно^в^дтв"

гелен директор 
ка вода" АД 
ител
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