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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
Към договор № Д-ОП-12 от 14.05.2020 г. за възлагане на обществена поръчка
Днес, 16.11.2020 година, в град Банско между:
ОБЩИНА БАНСКО, със седалище и адрес на управление: Облaст Благоевград,
община Банско, гр. Банско, п.к. 2770, пл. „Никола Вапцаров” № 1, БУЛСТАТ 000024663,
представлявана от Иван ………………. Кадев – Кмет на община Банско, наричан за
краткост в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,
и
„БРАВО СТРОЙ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, общ.
Благоевград, ул. „Иван Гарванов” № 3, БУЛСТАТ/ЕИК 101688586, представлявано от
Димитър …………… Янков, наричан по – долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга
страна,
на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП и договор № Д-ОП-12 от 14.05.2020 г. сключен
между страните, когато се налагат изменения в договора, които не са съществени,
доколкото същите не въвеждат условия, които: ако са били част от процедурата за
възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници
или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати,
различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна
от първоначално приетата; измененията не водят до ползи за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които не
са били известни на останалите участници в процедурата, както и измененията не
засягат предмета или обема на договора за обществена поръчка,
сключиха настоящото допълнително споразумение, в което страните се
споразумяха за следното:
Чл.1 Страните се съгласяват, че в процеса на изпълнение на строително
ремонтните дейности за обект „Преустройство на част от дворно пространство –
спортна площадка в Професионална лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров“
– гр. Банско”, са възникнали непредвидени обстоятелства, които не е било възможно
да бъдат предвидени към момента на възлагане на обществената поръчка. Констатирани
са несъществени разлики между количествата по одобрената количествено-стойностна
сметка и реално измерените на терен стойности, което налага извършването на
непредвидени дейности, без които изпълнението на предмета на договора би било
невъзможно.Установените различия не водят до промяна в оферираните единични цени
по съответните позиции, както и до промени в стойността на договор № Д-ОП-12 от
14.05.2020 г., както и не налагат извършването на дейности различни от договорените с
него.
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Чл.2 Страните приемат изпълнението и отчитането на строително – монтажните
работи за обект: „Преустройство на част от дворно пространство – спортна
площадка в Професионална лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров“ – гр.
Банско” да се извърши по заменителна таблица, съдържаща реалните количества на
подлежащите на изпълнение СМР по видове.
Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни
екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.
Неразделна част от настоящото споразумение е Заменителна таблица, съдържаща
реалните количества на подлежащите на изпълнение СМР по дейности и Количествено –
стойностна сметка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
П
ИВАН КАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
П
ДИМИТЪР ЯНКОВ – УПРАВИТЕЛ НА
“БРАВО – СТРОЙ“ ЕООД

Съгласували:
…………П…………………
Сашка Въчкова
Зам.-кмет, община Банско

…………П…………………
Димитър Русков,
Директор дирекция “ФСД“, община Банско

…………П…………………
Цветанка Обецанова
Началник отдел “ОПП“, община Банско

…………П…………………
Мартин Бориков
Юристконсулт отдел “ОПП“, община Банско
В този документ има заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл.5, т. 1, б. “в” от Регламент (ЕС) 2016/679
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