РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЩИНА ЦАРЕВО

АНЕКС
към Договор с рег. № УТ/14519122017 от 19.12.2017 г.

Днес, 29.06.2018 г., в гр.Царево, страните по Договор с рег. №
УТ/14519122017 от 19.12.2017 г., (наричан по-долу "Договора"), с предмет:
Строителство на обект: „Благоустрояване и озеленяване на централна
градска част на град Царево”, а именно:
1. Община Царево, с адрес гр. Царево, ул. „Хан Аспарух” № 36, ЕИК
по БУЛСТАТ 000057097, представлявана от инж. Георги Иванов Лапчев Кмет на Община Царево и Златка Димитрова - главен счетоводител,
наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна
и
2. ДЗЗД „ЕВРОСТРОЙ”, със седалище и адрес на управление:
вписано в Агенция по вписванията, Регистър БУЛСТАТ с
ЕИК/БУЛСТАТ: 177235407, гр. София - 1303, община „Възраждане“,
ж.к. „Сердика”, бл. 16 А, Ателие № 9, представлявано от Наско
Цветков Богданов и с партньори в обединението „ЕВРОНЕТ” ЕООД,
ЕИК 175196705 и „СТИЛСТРОЙ-М” ООД, ЕИК 101655586, наричано подолу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,
На основание чл. 3, ал. 2 - ал. 5 от Договора, във връзка с
непредвидени неблагоприятни метеорологични условия, характеризиращи се
с валежи от дъжд и сняг в периода от 01.02.2018 г. до 31.03.2018 г. и от
01.06.2018 г. до 30.06.2018 г. и съгласно предоставена информация за
измерени минимални температури на въздуха и количества валежи от
Националния институт по метеорология и хидрология, филиал Варна –
Хидрометеорологична обсерватория Бургас, сключиха този Анекс за
изменение на Договора, както следва:
1. В чл. 3, ал.1 на Договора, срокът за изпълнение, се удължава с броя
на дните с валежи от дъжд и сняг през горепосочения период, а именно с 37
календарни дни.
Всички други клаузи в първоначалния договор остават непроменени.
Анексът влиза в сила от датата на подписването му от страните и
представлява неразделна част от първоначалния договор.

Настоящият анекс се състави и подписа в четири еднообразни
екземпляра - три за Възложителя и един за Изпълнителя, всеки със силата на
оригинал, и влиза в сила от датата на подписването му.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Кмет на Община Царево
инж. Георги Лапчев

Наско Богданов,
представляващ
ДЗЗД„ЕВРОСТРОЙ”

Съгласували:
Главен счетоводител: ......................……..
Златка Димитрова

Гл. юрисконсулт: ....................................
Мария Динкова

Подписът е заличен на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 2
от ЗЗЛД.

