РЕ П У Б Л И К А

Б Ъ Л Г А РИ Я

ОБЩИНА ЦАРЕВО

АНЕ КС №1 КЪ М Д ОГО ВО Р СРЕГ . №УТ /08801072016 О Т 01.07.2016 Г.

Днес, 21.02.2018 г. в гр. Царево, област с административен център гр. Бургас, между:
1. ОБЩИНА ЦАРЕВО, с адрес: гр. Царево, ул. „Хан Аспарух” № 36, БУЛСТАТ
000057097, представлявана от инж. Георги Лапчев – Кмет на Общината и Златка Димитрова главен счетоводител, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна
и
2. „Архитектурно студио" ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.
Ярослав Вешин 41 с ЕИК 131248151, представлявано от Теодор Анатолиев Тодоров в качеството
му на управител, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,
На основание чл. 116, ал.5 от ЗОП се сключи настоящият анекс към договор с
рег.№УТ/08801072016 от 01.07.2016 г., с разбивка на цени по обекти, както следва:

ТЕКСТЪТ В ДОГОВОРА:
1. Цената за изпълнение на услугата по обособена позиция № 5 е в размер на 89 500
(осемдесет и девет хиляди и петстотин лева) лв. без включен ДДС и включва всички разходи на
Изпълнителя, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, в т. ч.
всички застраховки, данъци, такси, печалба, начислявани от Изпълнителя, транспортни разходи
и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността в рамките на договорения
период.

ДА СЕ ЧЕТЕ:
1. Цената за изпълнение на услугата по обособена позиция № 5 е в размер на 89 500
(осемдесет и девет хиляди и петстотин лева) лв. без включен ДДС и включва всички разходи на
Изпълнителя, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, в т. ч.
всички застраховки, данъци, такси, печалба, начислявани от Изпълнителя, транспортни разходи и
всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността в рамките на договорения период,
в това число:

ОБЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В
ОДЗ“АЛЕН МАК“, гр. ЦАРЕВО – ОСНОВНА СГРАДА И ФИЛИАЛ Проектиране - 40 100 лева (четиридесет хиляди и сто лева) лв. без включен ДДС.
Авторки надзор - 7 900 лева (седем хиляди и деветстотин лева) лв. без включен ДДС.

ОБЕКТ: ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА ЦДГ
„ДЕЛФИНЧЕ“, ГР. АХТОПОЛ
Проектиране - 34 900 лева (тридесет и четири хиляди и деветстотин лева) лв. без
включен ДДС.
Авторски надзор - 6 600 лева (шест хиляди и шестстотин лева) лв. без включен ДДС.

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.
Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за
Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА
ОБЩИНА ЦАРЕВО:
Инж. ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ТЕОДОР ТОДОРОВ
управител на
„Архитектурно студио" ООД

ГЛАВЕН
СЧЕТОВОДИТЕЛ:
ЗЛАТКА ДИМИТРОВА

Подписите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.

