
АНЕКС №1
към ДОГОВОР № 8696/19.08.2020 г.

с предмет „Доставка на фино смляна негасена вар за обработка на механично
обезводнена утайка"

„СОФИЙСКА ВОДА" АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията, ЕИК № 112030625,представлявано от Николай Кирилов Колев в качеството му 
на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор Възложител

„Огняново К" АД, регистрирано в регистър БУЛСТАТ с ЕИК №112030625, представлявано 
от Николай Кирилов Колев, в качеството му на Изпълнителен директор наричано за 
краткост в този договор Доставчик.
наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

Като взеха предвид, че:

Съгласно разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, договорите за обществени 
поръчки и рамковите споразумения могат да бъдат изменяни, когато поради обстоятелства, 
които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е 
възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на 
договора или рамковото споразумение.

Налице е промяна в основни ценообразуващи фактори - цени на 
електроенергията и горивата -  течни и твърди, както и въвеждане на Въглероден данък, 
който се превръща в основен елемент при формиране на себестойността на продуктите по 
договора, като според последните налични данни за очакваните свободни квоти 
въглероден диоксид, количествата безплатни квоти са редуцирани до нивото на 
процесиите емисии, а останалите горивни емисии, операторите трябва да закупят от 
свободния пазар, където нивата са над€50/тон С02.

Налице е увеличение на себестойността на продуктите, предмет на изменяния 
договор, поради изложените по -горе обстоятелства, които се явяват такива, които при 
полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди.

Предвид посоченото, цените на продуктите, предмет на договор № 8696/19.08.2020 год., 
не са актуални спрямо настъпилите извънредни обстоятелства, довели до повишаване на 
себестойността на продуктите.
Във връзка с посоченото е необходима актуализация на единичната цена по договора.

С оглед описаните обстоятелства и на основание чл.116, ал.1, т.З от ЗОП (Закон за 
обществени поръчки) СТРАНИТЕ се споразумяха с настоящия анекс за следното:

1. Ед. цена в лв. без ДДС, за един тон (1000 килограма) от ценова таблица от договора се 
променят от 123 лв./т. на 146 лв./т.

2. Всички останали условия на Договор № 8696/19.08.2020 год. остават непроменени.

Днес 2021г. в гр. София между:

и

Настоящият анекс се с  
страните.

/

Изпълнителен дире 
„ОгнянЬво К"АД//

Доставчик Възложител

Стр. 1


