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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор № 27/07.03.2016г.
Днес 4 Л М

. ./2017г. в гр. Костинброд между:

1. ОБЩИНА КОСТИНБРОД с административен адрес: гр. Костинброд 2230, ул.
„Охрид" №1, ЕИК 000776363, представлявано от Кмета - Трайко Младенов и А нита
Кръстанова - гл. счетоводител, от една страна, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и
2. „ РОЕЛ-98 " ООД, с КИК: 121798467, със седалище и адрес на управление:
гр. София, п.к. 1505, бул. „Ситняково" №39А,тел.: 0700 10 377, факс: 02/8433216, еmail: roel-98@roel-98.com, представлявано от Роберт Левиев, в качеството му на
управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,
На основание чл. 20, Раздел XI от Заключителните разпоредби на Договор №
27/07.03.2016г., чл. 116, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗОП и чл. 20а от ЗЗД и във връзка с
непредвидени разходи на канцеларски материали и консумативи по провеждане на
избори за президент и вицепрезидент в два тура - първи тур на 6 ноември 2016г. и с
втори тур на 13 ноември 2016г., заедно с референдум по три въпроса, както и
провеждане на избори за народни представители на дата 26 март 2017г. в Република
България се сключи настоящето допълнително споразумение, с което страните се
споразумяха за следното:
§.1. Цената по основния договор с №27/07.03.2016г. за обособена позиция №1
„Доставка на офис консумативи за Общинска администрация Костинброд" да се
увеличи с не повече от 50 на сто от стойността по обособената позиция, а именно с до
36 000 (тридесет и шест хиляди) лева е ДДС над предложена цена от 72 000 (седемдесет
и две хиляди) е ДДС за срока на изпълнение на договора, като тя не е обвързваща за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и може да не бъде достигната.
§.2. Всички останали клаузи от Договор №27/07.03.2016г., остават
непроменени и продължават своето действие.
Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от подписания
между същите страни Договор №27/07.03.2016г.
За всички неуредени въпроси от допълнителното споразумение се прилагат
клаузите от основния договор.
Допълнителното споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра по
един за всяка една от
от една страница.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Инж. Габриела Георги^
За Кмет на Община Кост,
Съгласно Заповед с №РДАНИТА КРЪСТАНОВА:
Главен счетоводител
Съгласували:
Любен Кънчев
зам.-кмет на Община Kocpm^6,pdi
Ангел Милчев
старши юрискони

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
РОЕЛ-98 " Q
Роберт Левиев -управител

