
Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е 

към договор от дата 27.12,2012 г. с предмет: „Доставка на хранителни продукти за 
структури, разположени на територията на Община Велико Търново по обособени 
позиции - Позиция 2 „Риба за мероприятия към ЦСУ. Риба за организация 
„Детски градини." 

Днес. .5 §.\W.,.2015 г. между: 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО с адрес гр. Велико Търново, площад "Майка 
България" 2, ЕИК: 000133634, представлявано от Снежана Данева-Иванова временно 
изпълняваща длъжността кмет на Община Велико Търново, наричана по-нататък в 
договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" ИЛИ „ОБЩИНА"; 

и 

2. "КОРЕКТ - ДЕ" ЕООД, град Севлиево , ул. "Стойчо Часовникаров", № 1, тел. 
0675/32024, факс. 0675/30113, с ЕИК: 200701708, представлявано от Десислава 

Илиева, 

На основание чл. 43, ал.2, т.5 от ЗОП / последно изм,, бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 
1.07.2012 г., бр. 82 от 26.10.2012 г., доп„ бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г./, 
във връзка с наличието на условия, както следва: 

- периодично и продължително изпълнение на услуга с предмет: „Доставка на 
хранителни прод>тсти за структури, разположени на територията на Община Велико 
Търново по обособени позиции - Позипля 2 „Риба за мероприятия към ЦСУ. Риба за 
организация „Детски градини." по възложения договор от дата 27.12.2012 г. между 
двете страни; 

- Решение № РД 24-13/29.04.2015 г. за откриване на процедура по възлагане на 
обществена поръчка на Кмета на Община Велико Търново, чрез открита процедура с 
предмет: "Доставка на хранителни продукти за структури, разположени на 
територията на Община Велико Търново, по обособени позиции", с уникален 
номер 00073-2015-0010 в регистъра на ЛОП и пyбликyвavIo обявление с ID 664467. 

- откриване на процедура с аналогичен обект 6 месеца преди изтичане на срока на 
договора от дата 27.12.2012 г. за последващ период, която не е завършила към 
настоящия момент с избор па изпълнител; 
- необходимост срокът на договора да се удължи до избора на изпълнител -
реализирането на предмета на обществената поръчка гарантира снабдяването с 
крапителни продукти на мероприятия към ЦСУ и организация „Детски градини". 
- прекъсването на доставките би довело до съществени затруднения за възложителя; 
лишаването от хранителни продукти на детски и социални заведения би довело до 
недопустими последици, които сериозно биха нарушили работата на съпц1те. 

Чл.1 Страните се съгласяват осповаиие чл. 43, ал.2, т.5 от ЗОП / последно изм., 
бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1,07.2012 г., бр. 82 от 26.10.2012 г., дои., бр. 15 от 
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15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г./ да продължат договор от дата 27.12.2012 г. с 
предмет: „Доставка на хранителни продукти за структури, разположени на 
територията на Община Велико Търново по обособени позиции - Позиция 2 „Риба 
за [мероприятия към ЦСУ. Риба за организация „Детски градини." по взаимно 
съгласие, считано от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, 
както следва; 

Било; Чл.2. Срокът на договора е 3 години. Срокът започва да тече от влизане в 
сила на договора. Договорът влиза в сила от деня на подписването му от двете страни. 

Става: Чл.2 Срокът на договора е до сключване на договор по открита 
процедура с уникален номер 00073-2015-0010 в регистъра на АОП, открита с Решение 
№ РД 24-13/29.04.2015 г. на Кмета на Община Велико Търново, но не по- късно от дата 
27.06.2016 г. 

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни 
екземпляра и е неразделна част от Договор от дата 27.12,2012 г. с предмет: „Доставка 
на хранителни продукти за структури, разположени на територията на Община 
Велико Търново по обособени позиции - Позиция 2 „Риба за мероприятия към 
ЦСУ. Риба за организация „Детски градини." 

Всички останали клаузи от договора, остават непроменени. 
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