
АНЕКС № 3

към ДОГОВОР № 8802/07.01.2021 год. за 
„Доставка на течен хлор“

Днес .D LQ X .... . ...2022 година в гр. София между:

“Софийска вода” АД, per. в Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Франсоа Деберг, в качеството 
му на Изпълнителен директор, наричано за краткост Възложител,

„КонтинВеСт“ ООД, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по 
вписванията с ЕИК № 040967273, със седалище и адрес на управление: гр. 
София 1111, гр. София, ул. „Хубавка“ № 6, представлявано от Веско Стефанов 
Цветков, в качеството му на Управител, наричано за краткост Изпълнител.
наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

Като взеха предвид :
писмо на Доставчика, изх. 7151/01.09.2022 г., че считано от 01.09.2022г. 
производителят на хлор за пречистване на води за питейни нужди е завишил 
цената на произвеждания от него продукт със 605 евро/тон или 1183 лв/тон, 
вследствие на повишените цени на енергоизточниците, необходими за 
производството на хлора и 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, 
СТРАНИТЕ се споразумяха за следното:

Чл. 1. На основание на гореизложеното се увеличава единичната цена на 
течен хлор, на 1 тон в лева, от 2 514 лв./тон без ДДС на 3 697лв./тон без ДДС, 
при запазване на съществуващата транспортна схема, считано от 01.09.2022г.

чл. 2. Всички останали условия на Договор, с № 8802/07.01.2021 г., остават 
непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един
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инпшнВеСт

Изх.№7151/01-09-2022 До
„Софийска вода "АД 
Гр. София 
На Вниманието на:
Г-н Васил Тренев 
Изпълнителен Директор 
Г-н Свилен Габровски 
Директор логистика и доставки

относно: промяна цената по договор № 8802/07.01.2021г.

Уважаеми г-н Тренев, 
Уважаеми г-н Габровски,

Считано от 1-ви септември 2022г., дружеството Химкомплекс С .А - производител на 

хлор за пречистване на води за питейни нужди завишава цената на произвеждания от него 

химически продукт със 605 евро/тон или 1183 лв/тон. Промяната на цената е продиктувана 

от повишението на енергоизточниците необходими за производството на хлора.

Към момента, производителя не може да се ангажира със валидност на текущата 

цена, тъй като производственият процес е пряко зависим от цената на енергоизточниците.

Във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП сме поискали официална информация за 

ситуацията от производителя на продукта -  която да съдържа и уведомление за размера в 

промяната на цената. Информацията очакваме да получим до 05.09.2022г. и ще препратим 

веднага.

С настоящето Ви уведомяваме, че във връзка с горното, цената на хлорът по договор 

№ 8802/07.01.2021г. се налага да бъде актуализирана на 3 697 лв./тон без ДДС-считано от 

01.09.2022г. ------ —  ___

В случай на невъзможност да приемете актуализираната цена, молим на основание 

чл. 21, ал. 6 от договор- № 8802/07.01.2021г., същия да бъде прекратен по взаимно съгласие,/; 

считано от 12.09.2022Г. 1
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Информираме Ви, че всички направени към момента заявки ще бъдат изпълнени, за 

да не се наруши дейността на ВиК -  дружеството.

Нови заявки можем да изпълняваме само при актуализиране на цената по 

договорът. Молим за Ваш спешен отговор до 07.09.2022г„ за да можем е случай, че 

приемете нашето предложение за промяна на цената да осигурим необходимите

количества след 12.09.2022г.
/

Дата: 01/09/2022г. С уважение,

Гр. София Веско Цветков - «■  
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