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 АНЕКС 
Към договор № Д(И)-45-16 

“Ремонт на Магазия № 5, Пристанище Варна - запад“ 

 
Днес, 20 декември 2017 г. в град Варна между страните: 

 
“ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА”  ЕАД, 
седалище и адрес на управление: гр. Варна, пл. “Славейков” № 1; тел. 052/692-232; 
факс 052/632-953; e-mail: headoffice@port-varna.bg; ЕИК 103061301, представлявано от 
Петър Сеферов - Изпълнителен директор, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ      
и 
„ХИДРОСТРОЙ” АД, 
седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шандор Петьофи” № 13-15; тел. 
052/733-333, факс 052/737-777; e-mail: office@hydrostroy.com; ЕИК 103029862, 
представлявано от Николай Пашов – Изпълнителен директор, наричано по-долу 
ИЗПЪЛНИТЕЛ 
   
на основание: 

• Докладна записка рег. № 685/01.12.2017 г. на Главен инженер „Поддръжка на 
пристанищна инфраструктура”; 

• Оферта с рег. № 732/12.12.2017 г. на „Хидрострой“ АД и съпътстващи анализни цени, 
одобрени съгласно заповед с рег. № 220/27.03.2017 г.; 

• Констативен протокол за установяване необходимостта от изпълнение на допълнителни 
и непредвидени СМР от 30.11.2017 г.; 

• Чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, 
 

се сключи настоящия договор за следното: 
 

I. Поради възникнали непредвидени обстоятелства, които не водят до промяна в 
предмета на поръчката, съгласно Констативен протокол за установяване 
необходимостта от изпълнение на допълнителни и непредвидени СМР от 30.11.2017 г., 
страните договарят следните изменения: 

1. Изпълнителят се задължава да извърши допълнителни и непредвидени СМР, 
съгласно одобрена оферта с рег. № 732/12.12.2017 г. 

2. Срокът за изпълнение на непредвидените СМР е 30 (тридесет) календарни 
дни, считано от тяхното възлагане. 

3. Общата стойност на ценовото предложение, съгласно проведената 
процедура е в размер на 1 281 481,88 лева (един милион двеста осемдесет и една 
хиляди четиристотин осемдесет и един лева и осемдесет и осем стотинки). ДДС се 
начислява допълнително. 

4. Единичните цени в лева без ДДС и принципите на ценообразуване за 
отделните видове работи са представени в таблична форма – количествено-стойностна 
сметка със съпътстващи анализи и са твърдо договорени за срока на изпълнение на 
настоящия договор. 

5. Стойността на обема извършени работи извън посочените в количествено-
стойностната сметка (допълнителни количества и/или непредвидени работи) ще бъде 
формирана на база действително технологично необходими, съгласувани и извършени 
количества, съгласно единичните цени по т. 1. и т. 4, вкл. съпътстващите им анализи. 

6. Общата стойност за изпълнение на обекта по настоящия договор е съгласно 
текуща корекция на Инвестиционна програма към датата на отчитането му, но не 
повече от изискванията на ЗОП. 
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II. Всички останали клаузи на сключения между страните договор остават в сила. 

 
Неразделна част от настоящия анекс са: 
 
• Докладна записка рег. № 685/01.12.2017 г. на Главен инженер „Поддръжка 

на пристанищна инфраструктура”; 
• Оферта с рег. № 732/12.12.2017 г. на „Хидрострой“ АД и съпътстващи 

анализни цени, одобрени съгласно заповед с рег. № 220/27.03.2017 г.; 
• Констативен протокол за установяване необходимостта от изпълнение на 

допълнителни и непредвидени СМР от 30.11.2017 г. 
 

 
Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра, съответно по един 

за всяка една от страните.   
 

 
ДОГОВАРЯЩИ СЕ: 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                              ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
“Пристанище Варна” ЕАД                                                    „Хидрострой” АД 
  
 
 
 
*                                                                                                * 
/Петър Сеферов/                            /Николай Пашов/           
Изпълнителен директор                                                Изпълнителен директор 

 
 
 
 

* Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД 

 
 

 
 


