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ОБЩИНА ЦАРЕВО
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 2
КЪМ ДОГОВОР рег.№УТ/04514052019 от 14.05.2019г.
Днес, 21.06.2021 г., в гр. Царево, област с административен център гр. Бургас, във връзка с
проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Извършване на СМР на
обект: „Крайбрежен парк с. Лозенец“, страните по Договор рег.№УТ/04514052019 от 14.05.2019г., а
именно:
Община Царево, със седалище и адрес на управление: гр. Царево, п.к. 8260, ул. „Хан Аспарух”
№ 36, БУЛСТАТ 000057097, представлявана от Георги Лапчев – Кмет на Община Царево и Златка
Димитрова – гл. счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
И
„ТРАНСТРОЙ ЕКО“ ООД, ЕИК 200937523, със седалище и адрес на управление гр. Бургас
8000, ул. „Проф. Асен Златаров“ № 50, представлявано от Петър Илиев и Йонко Георгиев, в
качеството им на управители, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки и във връзка с 1 /един/ брой
двустранно подписана заменителна таблица, отразяваща промените в количествата в рамките на
общата стойност по договора, сключиха това Споразумение за изменение на Договора, поради
следните мотиви:
- Промени в одобрените количествени сметки към проекта – в процеса на строителство, се
налага промяна в количествата на определени видове дейности и отпадане на други;
- Подмяна на позиции:
поради невъзможността да се произведат предвидените в проекта осветителни стълбове, се
налага подмяна на същите, като се запазва стойността им;
предвид местоположението на обекта, в близост до морския бряг, се налага подмяна на част от
елементите на оградата на слънчевия часовник и оградата към стръмните брегове на парка.
Видно от заменителната таблица, общата стойност на договора, съгласно подписаното
Допълнително споразумение от 04.05.2020 год., остава непроменена.
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 7 ЗОП, договорите за обществени поръчки могат да бъдат
изменяни, когато се налагат изменения, които не са съществени.
Изменението не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на
обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници, биха позволили
допускането на други участници, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане
на оферта, различна от първоначално приетата.
Изменението не води до ползи за изпълнителя.
Действително е налице промяна в обема на дейностите по договора, но тя не е в полза на
Изпълнителя, нито би довела до създаване на условия, които дават предимство или необосновано
ограничават участието на други участници.

„ТРАНСТРОЙ ЕКО“ ООД гр. Бургас е единствен участник, при това подал оферта в
обявения срок за подаване на оферти.
С оглед на изложеното, за страните е налице основанието по чл. 116, ал.1, т.7 от ЗОП и същите
не го нарушават.
Всички останали клаузи от договора остават непроменени и запазват действието си.
Неразделна част към допълнителното споразумение са новата Количествено – стойностна сметка
и Заменителна таблица.
Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете
страни и става неразделна част от Договор рег.№УТ/04514052019 от 14.05.2019г.
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