ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
№1/19.02.2021г.
КЪМ ДОГОВОР №2/09.02.2021г.
За изпълнение на обществена поръчка с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА
ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ
НА ГАП„БОРОВ ДОЛ- БЕЛИТЕ БРЕГОВЕ”, НАХОДЯЩ СЕ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ
НА ДЕЙНОСТ НА ТП ДЛС“ЧЕПИНО“

Днес, 19.02.2021г., в гр. Велинград, на основание чл. 21 oт Договор № 2/09.02.2021г се
сключи настоящето споразумение между:
ТП Държавно ловно стопанство „Чепино”, със седалище и адрес на управление:
гр.Велинград, кв.”Индустриален”, ЕИК 2016195800244, представлявано от директора инж.
Янко Ангелов Денизов и главния счетоводител Николина Йорданова Анастасова, наричано
по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,
и
ДЗЗД „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ“, еик“ 177255317, със седалище и адрес на управление, гр. София, бул.
„ Цар Борис III” №257, представлявано от Сава Богданов Тачев – Управител и представляващ
обединението, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ НАРИЧАНИ ЗАЕДНО „СТРАНИТЕ“, А
ВСЕКИ ОТ ТЯХ ПООТДЕЛНО „СТРАНА“);
I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Поради обстоятелства независими от Възложителя, същият не може да представи на
Изпълнителя всички необходими документи, за извършване на оценката на съответствието
на инвестиционен проект за основен ремонт на ГАП „Боров дол- Белите брегове”, което
поражда обстоятелството, че Изпълнителят няма да може да извърши договорената
услуга в определения в договрора срок от 20 /двадесет/ календарни дни, във връзка с това:
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕНОТО:
1. 1. Записаният текст в чл. 4 от Договор №2/09.02.2021г. както следва:
„ Чл. 4. (1) Настоящият договор се сключва за срок от 20 (двадесет) календарни дни от датата
на сключване на настоящия договор.“
се изменя по следния начин:
„ Чл. 4. (1) Настоящият договор се сключва за срок от 20 (двадесет) календарни дни от датата
на представяне на всички необходими документи за извърршване на оценката, от страна на
Възложителя.“
2. Всички останали клаузи на Договор № 2/09.02.2021 г. за „Изготвяне на доклад за
оценка на съответствието на инвестиционен проект за основен ремонт на ГАП „Боров долБелите брегове”, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС“Чепино“, остават

непроменени.
Настоящето споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за
Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № 2 от 09.02.2021 г.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор
?1: .............../п/........................
(инж. Янко Денизов)

?: ................../п/.....................
(Сава Тачев)

Гл. счетоводител
?2: .............../п/.......................
(Николина Анастасова)
* НАЛИЦЕ Е ПОЛОЖЕН ПОДПИС, КАТО СЪЩИЯТ Е ЗАЛИЧЕН СЪГЛАСНО ОБЩИЯ
РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679)

