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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР № Д-34/17.12.2019 г.,

с предмет: „ Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията “

Днес,............2020 г., в гр. София, между:

МИНИСТЕРСТВО
НА
ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА, с адрес гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9,
ЕИК 000695388, представлявано от Иван Марков - главен секретар, упълномощен със
Заповед № РД-08-121/27.04.2020 г. на министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и Иван Иванов - директор на дирекция „Финанси”,
наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,
и
„КОМЕКС - РМ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113,
община Столична, район Изгрев, бул. „Шипченски проход“ № 18, вх. А, ет. 9, ЕИК
130978891, представлявано от Пламен Стоянов, в качеството на управител, наричано
за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
се сключи настоящото допълнително споразумение.
На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и чл. 43 от договор Д-34/17.12.2019 г., във връзка
с чл. 113, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки и писмо от Министерство на
финансите с per. № 04-09-258/28.09.2020 г. до възложителите по чл. 4, ал. 1 от ПМС №
385/2015 г.,
страните се споразумяха за следното:
§ 1. В чл. 4 думите „31.01.2021 г.“ се заменят с думите „31.05.2021 г., или до
сключване на нов договор по проведен вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 4 от
ЗОП, съгласно Рамково споразумение на Централния орган за покупки, в зависимост от
това, кое от двете настъпи по-рано“.
§ 2. В чл. 7 думите „256 858,71 лв. (двеста петдесет и шест хиляди осемстотин
петдесет и осем лева и 71 стотинки) без ДДС, или 308 230,45 лв. (триста и осем хиляди
двеста и тридесет лева и 45 стотинки) с ДДС“ се заменят с думите „351 817,34 (триста
петдесет и една хиляди осемстотин и седемнадесет лева и 34 стотинки) без ДДС, или
422 180,80 (четиристотин двадесет и две хиляди сто и осемдесет лева и 80 стотинки) с
ДДС“.
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§ 3. В чл. 10 думите „този договор“ се заменят с думите „това допълнително
споразумение“ и думите „7 705.76 (седем хиляди седемстотин и пет лева и 76 ст.)“ се
заменят с думите „10 554.52 (десет хиляди петстотин петдесет и четири лева и 52 ст.) “.
Настоящото допълнително споразумение се изготви в четири еднообразни
екземпляра - три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

на осн. чл. 37 от ЗОП.
във връзка с чл. 4. т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

ИВАН МАРКОВ
1АМЕН СТОЯНОЬ
Главен секретар на Министффйабна \ /<
%£Wnpaeumen на „Комекс - РМ “ ЕООД
транспорта, информационнШет^цд^ щ
и съобщенията
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на осн. чл. 37 от ЗОП.
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