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ОБЩИНА ЦАРЕВО

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР рег.№УТ/14021092020 от 21.09.2020 г.
Днес, 26.07.2021 г., в гр. Царево, област с административен център гр. Бургас, във
връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:
„МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА гр. ЦАРЕВО, ОБЩИНА ЦАРЕВО ЧАСТИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР“, а именно:
1. ОБЩИНА ЦАРЕВО, с адрес: гр. Царево, ул. „Хан Аспарух” № 36, БУЛСТАТ
000057097, представлявана от инж. Георги Лапчев – Кмет на Общината и с главен
счетоводител - Златка Димитрова, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една
страна
и
2. „К Билдинг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Царево, ул. Хан
Аспарух № 32, с ЕИК 201961566, представлявано от Николай Матеев в качеството му на
управител, наричан/о по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,
На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, страните сключиха
това Споразумение за изменение на Договора, както следва:
1. Изменя се т. 5.2 от Раздел III. ЦЕНА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ от
Договора, по следния начин:
От „Междинни плащания: до 45% от стойността на сключения договор за изпълнение
на обществената поръчка, платими до 30 (тридесет) дни след двустранно подписан
Констативен протокол за действително изпълнените и подлежащи на заплащане
видове и количества СМР и издадена фактура от Изпълнителя. Във всяка фактура за
междинно искане, трябва да бъде приспаднато процентно авансовото плащане;“
На „Междинни плащания: в размер на 828 532.82 /осемстотин двадесет и осем хиляди,
петстотин тридесет и два лева и осемдесет и две стотинки/лева без ДДС или 994 239.38
/деветстотин деветдесет и четири хиляди, двеста тридесет и девет лева и тридесет и осем
стотинки/ лева с ДДС, платими до 30 (тридесет) дни след двустранно подписан
Констативен протокол за действително изпълнените и подлежащи на заплащане
видове и количества СМР и издадена фактура от Изпълнителя.“

Мотиви:
Сключването на настоящия анекс се налага във връзка с окончателно усвояване на
суми по сключен договор за банков кредит.
Всички останали клаузи от договора остават непроменени и запазват действието си.
Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му
от двете страни и става неразделна част от Договор рег.№УТ/14021092020 от 21.09.2020 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КМЕТ НА
ОБЩИНА ЦАРЕВО:
инж. ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ

„К Билдинг“ ЕООД
Николай Матеев - УПРАВИТЕЛ

ГЛАВЕН
СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Златка Димитрова

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ:
Мария Динкова
ГЛ. ИНЖЕНЕР:
инж. Златинка Кирякова

Подписите са заличени на основание чл. 37 от ЗОП.

