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ДОПЪЛНИТЕЛНО

СПОРАЗУМЕНИЕ

за изменение на
Договор Per. № 272р - 13413/30.06.2017 г.
за обществена поръчка
за възлагане изготвянето на работен инвестиционен проект с детайли по одобрено задание
за проектиране, упражняване на авторски надзор, извършване на строително-монтажни
работи, демонтажни и ремонтни работи по обновяване, преустройство, ремонт и
изграждане на системи за видеонаблюдение на помещенията за настаняване на задържани
лица и нелегални мигранти за обект РУ Свиленград при ОДМВР Хасково по
Поддейност 2 „Подобряване на условията при задържане на нелегални мигранти в
Областните дирекции на МВР" от споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 "Укрепване на капацитета свързан с миграционния натиск на външните граници на Р.
България".
Днес,
2018 г., в гр. Хасково, на основание чл. 56 от Договор Per.
№ 272р-13413/30.06.2017 г. по описа на ОДМВР Хасково сключен между ОДМВР Хасково
и "Енерго Ремонт Строй" ЕООД, в резултат на проведена обществена поръчка с обособени
позиции за обектите РУ Ивайловград и РУ Свиленград при ОДМВР Хасково чрез
събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП за Поддейност 2
„Подобряване на условията при задържане на нелегални мигранти в Областните дирекции
на МВР" от споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 -"Укрепване на капацитета
свързан с миграционния натиск на външните граници на Р. България" във вр. чл. 116, ал.
1, т. 6 от ЗОП и с оглед постъпило в ОДМВР Хасково писмо Вх. № 27200016245/22.11.2017 г. с приложена към същото количествено-стойностна сметка от
Изпълнителя, писмо Per. № 8121р-323/05.01.2018 г. от Дирекция „Международни
проекти" - МВР, констативен протокол Per. № 272000-892/18.01.2018 г.; писмо Вх. №
272000-1778/07.02.2018 г. от Изпълнителя; протокол per. № 272000-2145/13.02.2018 г. и
протокол Per. № 272000-2610/20.02.2018 г., се сключи настоящото допълнително
споразумение между:
1. ОДМВР Хасково, юридическо лице по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Закона за
Министерството на вътрешните работи, второстепенен разпоредител с бюджет, с адрес гр.
Хасково, бул. "България" № 85, БУЛСТАТ 129009984, представлявана от Ангел Цанков
Ганчев - Директор на ОДМВР, от една страна, наричана по-долу "Възложител"

и
2. "Енерго Ремонт Строй" ЕООД, ЕИК 121891697, ИН по ЗДДС № 121891697,
със седалище е адрес на управление: гр. София 1404, район "Триадица", ж.к „Манастирски
ливади" - Б № 17, представлявано от управителя Стефан Милков Даскалов, от друга
страна, наричано по-долу "Изпълнител", като страните се споразумяха за следното:
I. Изменя се текста на чл. 21, ал. 1 от раздел VII, наименован "Възнаграждение на
Изпълнителя. Разноски. Условия и начин на плащане" по следния начин :
Чл. 21. (1) За извършването на възложената по този договор работа
Изпълнителят има право на възнаграждение в размер на общо 54 132, 00 (петдесет и
четири сто тридесет и два) лева без включен данък върху добавената стойност (ДДС)
или 64 958,00 (шестдесет и четири деветстотин петдесет и осем) лева с включен данък
върху добавената стойност (ДДС).
II. Описаните по-долу документи са приложения към настоящото
допълнително споразумение и съставляват неразделна част от същото и от Договор
Per. № 272р - 13413/30.06.2017 г.:
II. 1. писмо Вх. № 272000-16245/22.11.2017 г. с приложена към същото
количествено-стойностна сметка от Изпълнителя;
II. 2. писмо Per. № 8121р-323/05.01.2018 г. от Дирекция „Международни
проекти" - МВР;
II. 3. констативен протокол Per. № 272000-892/18.01.2018 г.;
II. 4. писмо Вх. № 272000-1778/07.02.2018 г. от Изпълнителя;
II. 5. протокол per. № 272000-2145/13.02.2018 г.;
И. 6. протокол Per. № 272000-2610/20.02.2018 г..
III. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.
Това допълнително споразумение се състави и подписа в/^ва еднакви оригинални
екземпляра - псАедин за всяка страна.
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