
Анекс № 1

Към ДОГОВОР № 8586 от 17/03/2020 година 

С предмет

Доставка на електроматериали, резервни части и консумативи

Обособена позиция 3 - ГРУПА 1: "Доставка на резервни части за PLC" ГРУПА 2 : 
"Доставка на КИП и А части и модули"; ГРУПА 3: "Честотни регулатори и соф. стартери"; 
ГРУПА 4 - Доставка на честотни регулатори за помпи"

Днес ..1..1.,.Q3-............. 2021 г., в гр. София

между:

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

и

"ТИЛКОМ" ООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, 
седалище и адрес на управление: гр. София 1528, район Искър, ж.к. Гара Искър, ул. 
„Поручик Неделчо Бончев" 1, с ЕИК 121871118, представлявано от Панайот Йорданов 
Божилов в качеството му на управител, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК,

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

Тъй като възложителят не разполага с текущ договор за възлагане на доставките, 
предмет на настоящия договор и изчерпване на максималната стойност на договора 
преди изтичане на срока за възлагане и наличие за възложителя на текущи нужди от 
възлагане на дейности, предмет на договора, 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. Срокът на договора се удължава, до подписване на нов договор, считано от 
23.04.2021 г., съгласно чл.8.3 от договора, но с не повече от 6 месеца, със стойност на 
подновяването до 21 875 (двадесет и една хиляди осемстотин седемдесет и пет) лева 
без ДДС.

Чл. 2. Съгласно чл.8.3.1. стойността на договора се увеличава, като възложителят 
има право да възлага при условията на договора необходимите му доставки на обща 
стойност до 30% от максималната стойност на договора 26 250 лв. (двадесет и шест 
хиляди двеста и петдесет лева) без ДДС.

Чл. 3. Всички останали условия, уговорени в договора, остават непроменени и 
запазват своетадействие.

Настоялият Анегас сефключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 
страните, въз основа и в съответствие с българското право.

Вас^л^офЛсб^ЛФееее 

Изпъ^Йи^елен директор; 

СофИй£к^ вода АД 

Възложите^ Доставчик


