РЕПУБЛИКА
ОБЩИНА

БЪЛГАРИЯ
ЦАРЕВО

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

Днес, 03.08.2018 г., в гр.Царево, страните по Договор с per. №
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. 116, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки,
във връзка Предложение от ДЗЗД ״ЕВРОСТРОЙ"  ־Изпълнител по
горепосочения договор, Становище от гл архитект на Община Царево и гл.
инженер на Община Царево и Становище от главния проектант - арх.
Теодор Тодоров, касаещи възникването на непредвидени обстоятелства,
възникнали след сключването на Договора, сключиха този Анекс за
изменение на Договора, както следва:
1. Общата цена за Строителство на обект: ״Благоустрояване и
озеленяване на централна градска част на град Царево", описана в чл. 6,
ал. 1 от Раздел IV. ״Цена и начин на плащане" от Договор с per. №
УТ/14519122017 от 19.12.2017 г., се увеличава със сумата от 73 137,81
(седемдесет и три хиляди, сто тридесет и седем лева и осемдесет и една
стотинки) без ДДС, съгласно количествено - стойностна сметка,

подписана
от Изпълнител,
Възложител
и Главен
представляваща неразделна част от настоящия Анекс.

проектант,

2. Всички други клаузи в първоначалния договор остават непроменени.
3. 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.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Кмет на
инж. Георги

Наско Богданов,
представляващ

Главен счетоводител:
Златка Димитрова
Съгласували:

Гл. инженер:
инж
Гл. юрисконсулт:
Мария Динкова

