
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1 
към ДОГОВОР № 8465/29.11.2019 г.

за доставка, монтаж, настройка и пускане в експлоатация на модулно мобилно
съоръжение за обработка на сурова вода

в гр. София между:
СОФИЙСКА ВОДА АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1715, 
район Младост, ж.к. МЛАДОСТ 4, БИЗНЕС ПАРК No 1, бл. 2А, с ИН по ДДС BG 
130175000, представлявано от Васил Борисов Тренев -  Изпълнителен 
директор на дружеството, наричано по-долу КУПУВАЧ, от една страна и

„АКВАКОМ ЕЛЕКТРОН И КС" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. 
Враца, ул. „Дико Илиев" № 2, вх. В, ап. 42, с ИН по ДДС BG130034671, 
представлявано от ГЕОРГИ ИВАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ - Управител, наричано по-долу 
ДОСТАВЧИК, от друга страна,

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ, се подписа настоящото 
Допълнително споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, поради 
обстоятелства, които възложителят не е могъл да предвиди е възникнала 
необходимост от изменение, което не е съществено.
Договор 8465 е сключен на 29.11.2019 г. въз основа на проведена процедура 
на пряко договаряне по ЗОП със срок на доставка на оборудването - 40 
работни дни, без да се отчита периода 21.12.2019 - 06.01.2020 г. Поради
продължили повече от предвиденото неподходящи атмосферни условия -  
замръзнал терен, силни ветрове и ниски температури, които не позволяват 
извършването на дейност по монтаж и настройка на мобилното съоръжение, 
страните, на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, 
се споразумяха следното:

чл.1. Текстът на т. 3.1.3. от раздел З.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА СТРАНИТЕ 
и т.4.1. се изменя, както следва: „Да достави стоката DDP (Incoterms 2015) до 
обект на купувача до 65 работни дни (без да се отчита периода 21.12.2019 г -  
22.04.2020 г.) след подписан договор и постъпило авансово плащане и да 
издаде данъчни фактури".

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № 8465 остават непроменени и 
запазват действието си и по отношение на настоящето допълнително 
споразумение.

Настоящето^дзпълц^елно споразумение се сключи в два еднообразни 
екземпляра^ по^зфф за всяка от страните, въз основа и в съответствие с 
бъл га р ск ото^а ко н о д are л ст во.
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