
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

по договор за обществена поръчка от дата 15.10.2009 г. с обект: „Изработване на 
технически проект за целодневна детска градина, УПИ IV, кв. 360, град Велико 
Търново", сключен на основание чл. 93, ал.6, във връзка с чл. 74, ал.1 от ЗОП (Редакция на 
ЗОП, изм. и доп., бр. 24 от 31.03.2009 г. на ДВ), след проведена процедура на Договаряне 
без обявление, с уникален номер в РОП 00073-2009-0021, открита с Решение РД 24-24 от 
07.07.2009 г. на Кмета на Община Велико Търново

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка 
България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ -  Кмет 
на Общината, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева -  Началник на отдел 
„Бюджет” и отговорно лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото управление и 
контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна,

2. "ЕВРОАРХ-2000" ООД, наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ“, със седалище и 
адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София, район Витоша, 
ж.к. „Бъкстон”, бл. 15, вх. Б, ет. 4, ап. 11, тел.: 9554157, електронна поща: evroarh@abv.bg, 
представлявано от Любляна Пунчева, в качеството й на Управител

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., последно доп., бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), във връзка с § 23 
от Преходни и заключителни разпоредби на ЗОП (Обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от
15.04.2016 г., последно доп., бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) и на основание 
постъпило писмо от "ЕВРОАРХ-2000" ООД с вх. № 5300-13222-1#1/27.03.2018 г.

1. Страните се съгласяват да се намали оферираното възнаграждение за разгъната застроена 
площ, както следва:

Чл.1(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложената услуга с обем и 
характеристики и срещу възнаграждение, съгласно представената от него оферта: 26,00 
/двадесет и шест/ лв./м2 разгъната застроена площ без ДДС, а с ДДС 20 % - 31,20 
/тридесет и един лв. и 20 ст./ лв./м2.

Чл.1(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложената услуга с обем и 
характеристики и срещу възнаграждение, съгласно представената от него оферта: 20,00 
/двадесет/ лв./м2 разгъната застроена площ без ДДС, а с ДДС 20 % - 24,00/ двадесет и 
четири/ лв./м2.

Промените влизат в сила от датата на подписването на настоящото допълнително 
споразумение и се отнася за всеки един квадратен метър от разгънатата застроена площ на 
обекта.

2018 г. в град Велико Търново, между:

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

Било:

Става:
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Всички останали условия по договора остават непроменени.

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

Приложения:
1/ Писмо от "ЕВРОАРХ-200(/ рО Д  от дата 22.03.2018 г. с вх. № 5300-13222-1 #1/27.03.2018 
г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ7 \ арх. ЛЮБЛЕНА П У Н Ч Е В А ^ ' { С0 ф
Кмет на О б п щ н а ^ е л и е д ^ р ^ р ^ б ^  } & |Управител на "ЕВРОАРХ-2ОО0!'' ООД

Даниела Данчева
Главен счетоводител Община Велико Търново

Съгласуван с: 

инж. Динко Кечев
Директор Дирекция „Строител ствощ>устрбйство на терцторията“

(
арх. Николай Малаков
Главен архитект на Обнйина Велико Търново 

арх. Николай Миладийов_^-
Главен експерт в отдел „Урт-рСшетбб на територията”

Надя Петрова
Директор Дирекция „Обществени поръчки”

Русанка АлекбандровЬ*
Главен юрисконсулт Дирекция /Обществени поръчки”
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kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




