
Анекс № 1

Към ДОГОВОР № 8543 от 29/01/2020 година 

С предмет

„Доставка на активна електрическа енергия високо, средно и ниско напрежение и 
включване в балансираща група на обектите на „Софийска вода" АД "

Днес 01/01/2021 г., в гр. София

между:

"СОФИЙСКА ВОДА" АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията, ЕИК 130175000, представлявано от Франсоа Мишел Деберг в качеството 
му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор Възложител,

и

„ЧЕЗ Трейд България" ЕАД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК 113570147, седалище и адрес на управление: 1000 София, пл. 
„Позитано" №2, офис 7, представлявано от Атанас Желязков Димов, Владимир Георгиев 
Дичев и Карел Крал, в качеството им на Представители, наричано за краткост в този 
договор Изпълнител.

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ, се подписа настоящия Анекс № 1 за 
следното:

Тъй като възложителят не разполага с текущ договор за възлагане на доставките, 
предмет на настоящия договор страните в потвърждение на взаимното си съгласие 
подписват, на основание на чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, допълнително споразумение - 
настоящия Анекс, за следното:

Чл. 1. Удължаване срока на договора, считано от 01.01.2021 г., съгласно чл.7.1 от 
договора, с не повече от б месеца, със стойност на подновяването до 1 650 000 лв. без 
ДДС, с включен акциз, компонент „Задължение към обществото" и мрежови услуги за 
обектите ниско напрежение, за които се прилага стандартизиран товаров профил 
съгласно „Правилата за търговия с електрическа енергия" на стойност 600 000 лева без 
ДДС, към които се прибавя остатъчната (неизразходваната) прогнозна/максимална 
стойност на договора (когато f  наличн^такава).

Чл. 2. Всички останад^ у с /^ й ^ , уговорени в договора, остават непроменени и 
запазват своето действие,

Настоящият АНекс/се скянбчи в два еднообразни екземп/ яра, о един за всяка от 
страните, въз ос- а жотгатегвие с българското право

ф р а нгп»' М ЕКШЙУШЬй IV 
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