ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към
ДОГОВОР Ns 22 от 02.12.2014 г.

Днес, 01.11.2016 г., в гр . Панагюрище, между :
1. „ЕКО МЕДЕТ" ЕООД, ЕИК 112067709, със седалище и адрес на управление гр.
Панагюрище 4500, ул. „Георги Бенковски" Ns 7, ет. 2, представлявано от управителя д-р
Ясен Христов, наричано по-натаrьк „Възложител", от една страна,
и
2. Консорциум „ФУНДАМЕНТ — ПЪТИЩА" ДЗЗД, ЕИК : 175641206, със седалище
и адрес на управление : гр. София 1505, бул. „Ситняково" Ns 23, представлявано от
управителя Венцислав Ников, наричано по-натаrьк „Изпълнител", от друга страна,
заедно наричани „Страните",
Като взеха предвид, че :
(1) След проведена процедура на договаряне без обявление между Възложителя и
Изпълнителя е сключен Договор Ns 22/02.12.2014 г. за изпълнение на
допълнителни дейности по техническа рекултивация и възстановяване на ХТС ,
предвидени в одобрената Допълнителна проектно-сметна документация (ДПСД)
на работен проект за обект „Хвостохранилище „Медет". Рекултивация на откоси
и площи извън границите на концесията, изграждане на дренажи и отводнителни
съоръжения в зоната на стените" (Договора).
(2) С анекс от 07.11.2015 г. крайният срок за изпълнение на Договора е удължен до
31.12.2018 г. на основание чл. 43, ал. 2, т. 1, б . „а" от ЗОП (отм.).
(3) С писмо Изх . Ns 6/04.07.2016 г. Изпълиителят уведомява Възложителя за редица

пропуски и неточности в количествено-стойностните сметки от ДПСД,
отстраняването на които е свързано с необходимосrга от включването на

допълнителни количества и видове работи в количествено-стойностната сметка
към Договора .
(4) С решение по т. 3 от Протокол Ns 113 от 19.10.2016 г. на МЕС към
Министерството на икономиката е приета заменителна количествено -стойностна
сметка, в която е отразено отпадането на дейности на обща стойност 434 569,43
лв. без ДДС и са включени нови дейности на обща стойност 149 397,58 лв. без
ДДС .
На основание чл . 116, ал . 1, т. 3 от ЗОП и чл. 7.1 от Договора се споразумяха за
следното :

1. В чл. 1.1 накрая се добавя „и съгласно заменителната количественостойностна сметка, одобрена с Протокол Ns 113 от 19.10.2016 г. на МЕС към
Министерството на икономиката".
2. В чл. 4.1 цената от 2 220 486.46 лв. без ДДС се изменя на 1 912 500.86 лв.
/един милион деветстотин и дванадесет хиляди и петстотин лв. и 86 ст./ без ДДС,

определена съгласно заменителната количествено-стойностна сметка, одобрена с
Протокол Ns 113 от 19.10.2016 г. на МЕС към Министерството на икономиката .

3. Останалите клаузи на Договора и анекса от 07.11.2015 г. остават
непроменени .
4. Това Допълнително споразумение влиза в сила от датата на неговото
подписване и става неразделна част от Договора .
Приложения :
1. Протокол Ns 113 от 19.10.2016 г. на МЕС към МИ;
2. Заменителна КСС .
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