
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

по договор за обществена поръчка от дата 28.04.2016 г. с обект: Доставка на хранителни 
продукти за структури, разположени на територията на Община Велико Търново, по 
обособени позиции. За обособена позиция №1 „Хляб и хлебни изделия на мероприятията 
към ЦСУ. Хляб и хлебни издалия за дирекция ОМДС”, сключен на основание чл. 74, ал.1 от 
ЗОП(отм.), след проведена процедура с уникален номер 00073-2015-0010 в регистъра на 
АОП и публикувано обявление № 664467 от дата 29.04.2015 г.

Днес .[./'{:.У.О...2016 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОТКИТЕЛ”, с адрес: 
град Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана 
от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ -  Кмет на Общината, от една страна,
и

2. „Фаворит 98” ООД, гр. Велико Търново, наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ“, 
със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ПК 5000, ул. „Сан Стефано”, № 
32, с ЕИК: 104081986, с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ПК 5000, ул. „Сан 
Стефано”, № 32, телефон 0898 563414, ejmail: sch@favorit98.com, представлявано от 
МИЛЕНА МИЛЧЕВА, от друга страна,

На основание постъпило писмо от „Фаворит 98” ООД с вх. № 5300-10021-1/07.06.2016г., 
на основание чл. 116, ал.1, т.5 от ЗОП /Обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 
г., доп., бр. 34 от 3.05.2016 г ./, във връзка с § 23 от ПЗР от ЗОП /Обн., ДВ, бр. 13 от 
16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., доп., бр. 34 от 3.05.2016 г./

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

1. Страните се съгласяват да се намали оферираната максимална надценка спрямо средни 
цени на едро на хранителните продукти, съгласно справки от „САПИ” ЕООД към 
15.03.2016г. за всички артикули към обекти на ЦСУ в полза на възложителя от 8% 
съгласно оферта с вх. № 5300-3999/29.06.2015г. на 5% съгласно писмо от „Фаворит 98” 
ООД с вх. № 5300-10021-1/07.06.2016г.

2. Страните се съгласяват да се намали в полза на възложителя оферирания максимален 
процент транспортно - складови разходи за всички артикули към обекти на ОМДС от 17% 
съгласно оферта с вх. № 5300-3999/29.06.2015г. на 15%.

3. Страните се съгласяват да се намали в полза на възложителя оферирания максимален 
процент печалба за всички артикули към обекти на ОМДС от 12% съгласно оферта с вх. 
№ 5300-3999/29.06.2015г. на 9%.

В съответствие с чл. 11, ал.5 от подписания договор новите след промяната в полза на 
възложителя: процент надценка (приложимо за обекти към мероприятия на ЦСУ), 
респективно процент транспортно -  складови разходи и процент печалба (приложимо за 
обекти към дирекция ОМДС) не могат да се променят за целия срок на договора, освен ако 
промяната е по- благоприятни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Предложените проценти са максимални и 
не могат да се променят в повишение над оферираните, но може да се променят по всяко
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време под максималните по време на действие на договора. Промени в размера на 
процентите са допустими винаги, когато не се превишават предложените максимални 
проценти за конкретния артикул. Предложените проценти се приемат с точност до два знака 
след десетичната запетая. В тях са включени всички разходи, труд, осигуровки, транспортни 
разходи, консумативи, печалба и всички други разходи.

Промените влизат в сила от датата на подписването на настоящото допълнително 
споразумение.

Всички останали условия по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка 
от страните.

Приложения:
1 /Писмо от „Фаворит 98” ООД с ^ .  № 5300-10021-1/07.06.2016г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:^
ДАНИЕЛ ПАНОВ
Кмет на Община ВелихюЙТ&цбво..

Съгласували:

Десислава Йонкова 
Директор на Дирекция „Правна’'

Надя Петрова:
Директор Дирекция 0<£ОП

Росица Тодорова ДиНитрова 
Директор СДЗ

Анка Г анева
Главен счетоводител ЦСУ

Пенка Игнатова
Директор на дирекция ОМДС

Павлинка Калбанова
Главен счетоводител в дирекция ОМДС
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