
Анекс № 1

Към ДОГОВОР № 8589 от 20/03/2020 година 

С предмет

„Доставка на резервни части и консумативи за МПС"

Днес...... ............................. г.; в гр. София

между:

"СОФИЙСКА ВОДА" АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията, ЕИК 130175000, представлявано от Васил Тренев в качеството му на 
Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор Възложител;

и

„ЕВРО 07" АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, 
седалище и адрес на управление: гр. София 1574, р-н Слатина, бул. „Шипченски 
проход" 63, Производствен корпус, ет.5, с ЕИК 130433439, представлявано от Николай 
Иванов Тодоров в качеството му на Изпълнителен директор и Александър Николов 
Досев в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор 
Доставчик,

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ, се подписа настоящия Анекс № 1

за следното:

към момента на изтичане на срока на настоящия договор възложителят не 
разполага с текущ договор за възлагане на дейностите, предмет на настоящия договор 
и съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП страните в потвърждение на взаимното си съгласие 
подписват допълнително споразумение - настоящия Анекс №1, за следното:

Чл. 1. Срокът да договора се увеличава до сключване на нов, но с не повече от 6 
(словом: шест) месеца, считано от 20.03.2022 г., съгласно чл.8. от договора.

Чл. 2. Стойността на договора се увеличава със стойността на подновяването 
съгласно чл. 8. от договора до 7 000,00 (словом: седем хиляди) лева, без ДДС, която 
сума се добавя към стойността на договора съгласно чл. 7. от договора.

Чл. 3. Всички останали условия, уговорени в договора, остават непроменени и 
запазват своето действие.

Настоящият Анекс се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 
страните, въ;зт5Штова и в аьртветствие с българското право.
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