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АНЕКС №1

към Договор №. г. за „Сервизна поддръжка на въздуходувки 51Л2ЕК
тип АВ5 Н5Т 40"

Днес, Я Ш . . Ш  г„ в гр. София, между:

"СОФИЙСКА ВОДА" АД, рег. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 
130175000, със седалище и адрес на управление: град София 1766, район Младост, ж.к. 
Младост IV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, представлявано от Васил Тренев, в качеството 
си на Изпълнителен директор, наричано за краткост Възложител 
и
„Старт Инженеринг" АД, рег. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 
030217255, със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, ул. „Локомотив" №3, 
представлявано от Стоил Стоилов, в качеството си на Председател на Съвет на директорите 
и представляващ, наричано за краткост Изпълнител,

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

1. На основание чл. 43, т. 3 от Договора и писмо от „Старт Инженеринг" АД от 
г. се изменят единичните цени, посочени в Ценовите таблици, които са 

неразделна част от договора, както следва:

Ценова таблица №1:

Дейности/труд
Ед. цена в лева, 

без ДДС -  от 
договора

Нова предложена 
ед. цена в лева, без 

ДДС
Ежемесечна инспекция на 4 бр. 
въздуходувки, включваща:

механичната част /клапани, задвижки, 
фланцови връзки и т.н./; електро част 
/проверка на комутационна апаратура, 
кабели измервателни устройства/;

част автоматизация /софтуерни 
настройки МС11 и разходомери/

500,00 450,00

Ненова таблииа №2:

Дейности

Ед. цена в лева, без 
ДДС, общо за 4 

броя въздуходувки 
-  от договора

Нова предложена 
ед. цена в лева, без 

ДДС, общо за 4 
броя въздуходувки

Ежегодна инспекция от сертифициран от 
производителя на въздуходувките сервизен 
инженер за ежегодни профилактични 
прегледи на 4 бр. въздуходувки, включително 
проверяване на всички натрупани грешки по 
време на работа, анализ на които могат да 
предотвратят бъдещи аварии

10240,00 9200,00

2. Всички останали клаузи по Договор 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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