
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор РД-05-35 от 01,06.2018 г.

№

Днес: ...'V.;/...'....2018 г. в гр. София, между:

1. „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ -  НАЦИОНАЛЕН 
КОМПЛЕКС” ЕАД, ЕИК 130344823, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
община Столична, район Средец, бул. „Васил Левски“ № 54, представлявано от 
изпълнителния директор Плумелина Димитрова Мичева и главния счетоводител -  
Десислава Николаева, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
2. ЕТ „СП-90-ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ -  ТОНИ ПЕТРОВ“, ЕИК 106596768, със 
седалище и адрес на управление: гр. Враца 3000, ул. „Александър Стамболийски” № 13, 
представлявано от Тони Венциславов Петров, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 
друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), поради 
възникналата в резултат на непредвидени обстоятелства необходимост от извършване 
на допълнителни по вид и количество строителни дейности, извън предмета на 
първоначалната обществена поръчка, се подписа настоящото допълнително 
споразумение към Договор РД-05-35/01.06.2018 г. за обществена поръчка с предмет 
„Подмяна на носеща метална конструкция, площадки и стълби за шахта Н=60 м. в 
„СБР-НК“ ЕАД, филиал Овча могила“ („Договора“), като страните се споразумяха за 
следното:

Чл. 1. Поради възникнала необходимост в резултат на непредвидени обстоятелства 
Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши допълнителни по вид и 
количество строително-монтажни работи, подробно описани в Приложение № 1- 
Количествена-стойностна сметка за допълнителни СМР, представляващо нергаделна 
част от настоящото Допълнително споразумение.

Чл. 2. Цената за изпълнение на допълнително възложените дейности е в размер на 
6 710 (шест хиляди седемстотин и десет) лева без ДДС, съответно 8 052 (осем хиляди 
петдесет и два) лева с вкл. ДДС, съгласно Приложение № 1 -  Количествено-стойностна 
сметка за допълнителни СМР, неразделна част към настоящото Допълнително 
споразумение.

Чл. 3. В раздел I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ от Договора, чл. 4 се изменя както 
следва:
„Изпълнителят се задължава да извърши СМР, предмет на Договора и настоящото 
Допълнително споразумение, в срок до 215 (двеста и петнадесет) дни, считано от 
предаване на строителната площадка от страна на Възложителя“.

Чл. 4. В раздел II „ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ“ от Договора, чл. 7, ат. 2 се 
изменя както следва:
„(2) Плащането на цената от Възложителя на Изпълнителя се извършва както следва:
1. Авансово плащане в размер на 50 (петдесет на сто) от стойността на Договора -  в 
срок до 15 (петнадесет) календарни дни от подписване на договора.
2. Междинни плащания по етапи на СМР -  в размер на стойността на действително 
възложените и извършени и приети с приемо-предавателни протоколи строително-



монтажни работи - предмет на Договора и настоящото Допълнително спорщ!умение, 
след приспадане на авансово заплатена сума по т. 1, в срок до 15 (петнадесет) 
календарни дни от датата на приемането.
3. Окончателно плащане в размер на общата стойност на всички действително 
извършени и приети с приемо-предавателни протоколи строително-монтажни работи -  
предмет на Договора и настоящото Допълнително споразумение, след приспадане на 
заплатените суми по т. 1 и т. 2, в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 
датата на подписване на Акт -  Образец 19 от страните по Договора.“
Чл. 5. Всички останали клаузи от сключения между страните Договор остават в сила и 
без промяна, като се трансформират и съобразяват с датата на подписване на 
настоящото споразумение и с условията, посочени в него.

Неразделна част от Договора е и Количествено-стойностна сметка за допълнителни 
СМР, представляваща Приложение № 1 настоящото Допълнително споразумение.

Допълнителното споразумението и приложението към него се подписа в два 
еднообразни екземпляра -  по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на



ПРИЛОЖЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОИНОСТНА СМЕТКА

X»

Наименование на работата Мярка Количест
во

Ед. цена Стойност

лв. Л В .

Допълнителни непредвидени СМР
А. Демонтаж на стара РУС тръба л.м. 70.00 5.00 350.00

В. Демонтаж на стара поцинкована тръба за отводнителна помпа л.м. 70.00 8.00 560.00

с.
Демонтаж на хоризонтални и вертикални трегери по дървени 
водачи на телфер

л.м. 60.00 45.00 2,700.00

D.
Доставка и монтаж на укрепителни скоби от неръждаема стомана 
за основна тръба /работа под напор/

бр. 4.00 100.00 400.00

Е.
Доставка и монтаж на укрепителни скоби от неръждаема стомана 
за тръба отводнителна нова DN63

бр. 20.00 100.00 2,000.00

F.
Доставка и монтаж на тръба РЕНО DN63 PN10, за отводняване / 
вкл. Колена и фасонни части/

л.м. 70.00 10.00 700.00

О Б Щ А  С ТО Й Н О С Т Н А  ДО П Ъ Л Н И ТЕЛ Н И ТЕ РА ЗХ О ДИ , 
БЕЗ ДДС 6,710.00

О БЩ О  С ТРО И Т ЕЛ Н О -М О Н ТА Ж Н И  РАБО ТИ  БЕЗ ДДС 6,710.00

О БЩ О  С ТРО И ТЕЛ Н О -М О Н ТА Ж Н И  РАБО ТИ  С ДДС  20% 8,052.00

Управител:

инж. ’’̂ дашПетров


