
АНЕКС №3
към ДОГОВОР № 8598/01.04.2020Г. 

с предмет „Доставка на тротоарни спирателни кранове"

Днес 3LQ3...2022г. в гр. София между:

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Васил Борисов Тренев, в 
качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор 
Възложител
и
„ИНДУСТРИАЛ ПАРТС“ ООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция 
по вписванията, седалище и адрес на управление: гр. Казанлък 6100, „Южна 
Индустриална зона“ -  сграда Индустриал Партс, п.к. 24, с ЕИК 123544268, 
представлявано от Мирослав Марков, Христо Илиев и Георги Георгиев в качеството 
им на Управители, наричано за краткост в този договор Доставчик.
наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,
Като взеха предвид, че:

1. Към момента на изтичане на срока на настоящия договор възложителят не 
разполага с текущ договор за възлагане на дейностите, предмет на настоящия 
договор.

2. Е получено писмо от „ИНДУСТРИАЛ ПАРТС“ ООД, съгласно което, цените 
предмет на договор № 8598/01.04.2020г. не са актуални спрямо настъпилите 
обстоятелства, довели до общо увеличение на цените на основните суровини и 
материали, които имат съществено значение при ценообразуването на 
предоставяните стоки, във връзка с което е необходима актуализация на 
единичните цени по договора.
Съгласно т. 8.1. от Договора
и
На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП страните се споразумяха за 
следното:

1. Срокът на действие на договора и срокът за възлагане на доставките по него 
се подновява с 6 месеца, считано от 01.04.2022г. или до подписването на нов 
договор с аналогичен предмет, което събитие настъпи по-рано.

2. Стойността на договора се увеличава с 130 000.00 лева /сто и тридесет хиляди 
лв./ без ДДС.

3. В съответствие с т. 8.1.2. от Договора, Доставчикът е длъжен да удължи 
валидността на предоставената гаранция за обезпечаване на изпълнението.

4. Единичните цени, посочени в Ценовите таблици от договора се променят, 
съгласно Приложение към настоящия Анекс №3.

5. Всички останали условия на Договор №8598/01.04.2020г. остават 
непроменени.

НастоящйЬт анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за 
всяка от страните.

Мирослав Ма^!Фйм^?1гт 

Управител

„ИНДУСТРИАЛ ПАРТС“ ООД 

Доставчик

Васил Борисбв Тренев 

Изпълнителен директор 

„Софийска вода“ АД 

Възложител
Анекс №3 към договор 8598/01.04.2020г. с предмет „Доставка на тротоарни спирателни кранове“

Стр. Г



Ц енова таблица №  1

№ Наим енование
Мерна Ед. цена 

в дв.без 
ДДСа

Тротоарен  спирателен кран РК 16 в комплект с ш иш  и  гърне  
вътреш на резба

1 ТСК PN 16 компл. с шиш и гърне_3^4[]_ бр. 112,73
2 ТСК PN 16 компл. с т т т т т т  и гърне 1" бр. 112 73
3 ТСК PN 16 компл. с ттгиш и гь]зне^_ бр. 164,70

-Обща стойност 390 16

12.04.2022 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ:

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Ц енова таблица №  2

№> Наим енование
Мержа

еднннц
а

Ед. щена 
в дв 5ез 

Д Д С

Тротоарен  спирателен кран  PN  16 в  ком плект с  ш иш  и гърне  
вътреш на резба

1 ТСК PN 16 компл. с шиш и гърне 1 1̂ 4" бр. 133.25
2 ТСК PN 16 компл. с шиш и гърне 1 1 /2" бр. 149,85

Ф иксиран  ш иш  за ТСК  за  Н  = 1,5m
3 НПишзаТСК бр. 21 60

Ч угунено гърне за ТСК
4 Гърне за ТСК бр. 24 30

Обща стойност 329 00

12.04.2022 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ: .

ПОДПИС И ПЕЧАТ: .

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



Ценова таблица № 3

№ Наименование
Мерна

единнц
а

Ед. цена 
в лв.без 

ДДС

Тротоарен спирателен кран PN 10 на push fit връзка в 
ком плект с ш иш  и гърне

1 Тротоарен спирателен кран DN 25 PN 10 бр. 99,21
2 Тротоарен спирателен кран DN 32 PN 10 бр. 99,21
3 Тротоарен спирателен кран DN 40 PN 10 __ бр. 117,27
4 Тротоарен спирателен кран DN 50 PN 10 бр. 131,88
5 Тротоарен спирателен кран DN 63 PN 10 бр. 144,94

Обща стойност 592,51

12.04.2022 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ....

ПОДПИС И ПЕЧАТ: .


