
Заличавания на основание ЗЗЛД
АНЕКС №1

към ДОГОВОР № 7520/17.08.2017 г. за „Поддръжка и пълно сервизно 
обслужване на машини Konica Minolta и софтуер за управление на печата, 
копирането и сканирането YSoft SafeQ и доставка на мултифункционални 

машини за копиране, принтиране и сканиране"

Днес, ‘У М зЬг., в Гр. София, между:

СОФИЙСКА ВОДА" АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Арно Валто де Мулиак, в 
качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост 
Възложител

«Дилекс ООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията, седалище и адрес на управление: гр. София 1309, ж.к. „Света 
Троица", бл. 373, вх. Б, ет. 2, ап. 29, с ЕИК 121091723, представлявано от 
Милен Димитров в качеството му на Управител, наричано за краткост 
Изпълнител

Се сключи настоящият Анекс, в който страните се споразумяха за 
следното:

1. На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и писмо 
°т «Дилекс ООД от 13.09.2017 г. се изменят единичните цени посочени в 
Ценова таблица 2 и Ценова таблица 3, които са неразделна част от 
договора, както следва:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2

№ НАИМЕНОВАНИЕ Мерна
единица

Единична цена (лв., 
без ДДС) посочена в 

договор
№7520/17.08.2017

Предложена 
нова цена (лв., 

без ДДС)

Цена на цветно копие
За 1 
брой 
копие

1 за цветно 
мултифункционално 
устройство - формат АЗ

0,160 0,145

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 3

№ НАИМЕНОВАНИЕ Мерна
единица

Единична цена (лв., 
без ДДС) посочена в 

договор
№ 7520/17.08.2017

Предложена 
нова цена (лв., 

без ДДС)

1

Цена на цветно копие 
за цветно 
мултифункционално 
устройство - формат АЗ

За 1 
брой 
копие

0,160 0,145

2. При закупуване на нова техника, предмет на договора, ще бъде прилагана 
предложената от „Дилекс" ООД „Отстъпка от цената на нова техника в

1



зависимост от обема на конкретната поръчка и моментните цени на 
съответното оборудване".

3. Всички останали клаузи по Договор №7520/17.08.2017 г., остават 
непроменени и запазват действието си и по отношение на Анекс №1.

Настоящият Анекс се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка 
от страните, въз основа и в съответствие с българското Законодателство.
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