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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
(АНЕКС)

към договор за възлагане на обществена поръчка с рег. № ПНО-ОП-18.10-2 от 15.10.2018 г.

Днес, 12.11.2018 г., в гр. Смолян,
на основание чл.116, ал.6 и чл.184 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и чл.58 от 

Договор с Рег. № ПНО-ОП-18.10-2, сключен на 15.10.2018 г. между община Смолян и ДЗЗД 
„ВЕНИГАЗ-ДАНИ“ за извършване на строителство с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА
ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ПРОФ. АСЕН ВАСИЛЕВ В ГР. СМОЛЯН“ (наричан по-долу за 
краткост „Договор/Договора“),

между:
ОБЩИНА СМОЛЯН, със седалище и адрес на управление в гр. Смолян, бул. България № 

12, ЕИК: 000615118, Инд.№ по ЗДДС: BG 000615118, представлявана от НИКОЛАЙ ТОДОРОВ 
МЕЛЕМОВ - кмет на общината, и СТЕФКА ИВАНОВА КАВАРДЖИКОВА -  началник на отдел 
„ФСДБ,ЧР и ФК” на общината, от една страна, наричана за краткост Възложител, 

и
ДЗЗД „ВЕНИГАЗ-ДАНИ“, със седалище и адрес на управление в гр. Смолян 4700, ул. 

Родопи № 99А, Булстат 177308684, което обединение е създадено с Договор от 29.06.2018 г., 
сключен между съдружниците „Дани-8007“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция 
по вписванията с ЕИК: 202601934, и „ВЕНИГАЗ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при 
Агенция по вписванията с ЕИК: 120543111, представлявано от ВАСИЛ АНАСТАСОВ КИСЬОВ -  
представител на обединението, упълномощен от съдружниците по силата на подписания договор 
за създаването му, от друга страна, наричана за краткост Изпълнител,

(Възложителят и Изпълнителят наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 
„Страна“),

Мотивирани от следните обективни обстоятелства:
1) Налице е необходимост от промяна по време на строителството, налагаща изпълнение на 

значително завишени количества строителни работи по машинни изкопи в скални почви за 
основи на пътни съоръжения /позиция № 2 от Количествено-стойностната сметка от офертата 
на Изпълнителя/ за сметка на строителни работи по скатни изкопи с багер на транспорт за 
откриване на основите на пътни съоръжения в тежко земни почви /позиция № 1 от 
Количествено-стойностната сметка от офертата на Изпълнителя/, които обстоятелства са 
подробно описани в становище относно инженерно геоложките условия за извършване на 
изкопни работи на обекта/строежа, изготвено от инж. А. Тахчийски и инж. Г. Господинов;

2) Завишените количества строителни работи по машинни изкопи в скални почви и установеното 
действително съотношение на земните и скалните почви не само не са били планирани при 
възлагането на обекта/строежа, но е било и напълно обективно невъзможно предвиждането им, 
тъй като преди започването на строителството, включително на изкопните работи, 
предпроектните проучвания не биха могли да предоставят подробни геоложки данни за 
характера и съотношение на земните и скалните почви по пътните съоръжения, които са 
установени едва при извършването на изкопите на пътните съоръжения, което обосновава 
наличието на непредвидени обстоятелства;
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3) Промяната/замяната във видове и количества работи и материали е допустима съгласно 
разпоредбите на действащото законодателство и е предвидена в разпоредбата на чл.19, ал.6 от 
Договора, като е налице съгласие между Страните същата да се извърши, без да се променя 
общата му стойност, като в актовете и протоколите по време на строителството действително 
изпълнените строителни работи ще се документират по видове, количества и стойности 
съгласно Количествено-стойностната сметка от Офертата на Изпълнителя, неразделна част от 
Договора;

4) Допълнителните видове и количества строителни работи по извършване на машинни изкопи в 
скални почви са технологично свързани с основния обект/строеж по Договора по начин, който 
прави невъзможно отделянето им от него и едновременната реализация на изпълнението на 
обекта/строежа от няколко изпълнители: обект на интервенция е един строителен обект, като 
наличието на двама строители не само би довело до конфликт между тях, но е и практически и 
технологично невъзможно, включително и с оглед ситуиране на оборудването им, а освен това 
допълнителна трудност са гаранционните срокове за свършеното и отговорността за 
въвеждането на обекта в експлоатация;

5) Съгласно офертата на Изпълнителя, обусловен от конкретни предвиждания за технологични 
(произтичащи от правилната технология) и организационни (свързани с организацията и 
необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния обект/строеж, срокът за 
изпълнение на строителните работи по изкопни работи на пътни съоръжения е 22 /словом: 
двадесет и два/ календарни дни, определен на база на следната продължителност на отделните 
видове изкопни работи: изпълнение на скатните изкопи с багер на транспорт за откриване на 
основите на пътни съоръжения в тежко земни почви - 18 /словом: осемнадесет/ календарни 
дни; и изпълнение на машинни изкопи в скални почви за основи на пътни съоръжения - 11 
/словом: единадесет/ календарни дни (предвидено е част от изкопите да се изпълняват 
паралелно);

6) Общото количество на строителните работи по изкопни работи на пътни съоръжения е 4 339 
м3, като от тях действителните количество на отделните видове строителни работи са, както 
следва: скатни изкопи с багер на транспорт за откриване на основите на пътни съоръжения в 
тежко земни почви - 17 % от общото количество на строителните работи по изкопни работи на 
пътни съоръжения или 737.63 м3; машинни изкопи в скални почви за основи на пътни 
съоръжения - 83 % от общото количество на строителните работи по изкопни работи на пътни 
съоръжения или 3 601.37 м3 (посочените обстоятелства са подробно описани в становище 
относно инженерно геоложките условия за извършване на изкопни работи на обекта/строежа, 
изготвено от инж. А. Тахчийски и инж. Г. Господинов);

7) При спазване на направеното планиране съгласно Предложението за изпълнение на поръчката 
с приложенията към него от офертата на Изпълнителя за времетраене на изпълнението на 
първоначално определените видовете строителни работи и за производителност и капацитет на 
техническите ресурси промяната/замяната във видове и количества строителни работи води до 
промяна и на продължителността на изпълнение на Договора с оглед спазване на изискванията 
за технологичната последователност, взаимозависимост, технологичното време за изчакване 
между отделните видове работи при съблюдаване на технологичните (произтичащи от 
правилната технология) и организационните (свързани с организацията и необходимите 
ресурси) зависимости между работите на конкретния обект;

8) Анализът на отражението на промяната/замяната на горепосочените строителни работи върху 
срока за изпълнение на Договора при отчитане на капацитета на ангажираните ресурси 
съгласно офертата на изпълнителя и направеното планиране за технологични (произтичащи от 
правилната технология) и организационни (свързани с организацията и необходимите ресурси) 
зависимости между работите на конкретния обект, показва необходимост от удължаване на 
първоначалния срок за изпълнение на Договора с минимум 150 /словом: сто и петдесет/ 
календарни дни;

9) Изменението се извършва, без да се променя общата стойност на Договора, т.е. не води до 
надхвърляне на праговата стойност по чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП,
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Между страните се сключи настоящото Допълнително споразумение (наричан по-долу за 
краткост „Споразумение/Споразумението“ или „Анекс/Анекса“) към Договора, с което те 
постигнаха съгласие за следното:

§.1. Във връзка с извършената по Договора промяната/замяната във видове и количества 
работи и материали с настоящото Споразумение Страните се съгласяват за изменение на 
Договора, като бъде удължен срокът за изпълнението му.

§.2. Срокът на Договора се удължава със 150 /словом: сто и петдесет/ календарни дни, във 
връзка с което досегашната разпоредба на чл.13, ал.2 от Договора се изменя, като общият срок, в 
който Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде обекта, е: 235 /словом двеста тридесет и пет/ 
календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на 
строителството.

§.3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

§.4. Всички останали клаузи на Договора остават непроменени, като същите имат сила и 
запазват действието си при изпълнението на заменените видове и количества работи по това 
Споразумение.

§.5. Настоящото споразумение е неразделна част от Договора за изпълнение на 
обществената поръчка.

§.6. Неразделна част от настоящото Споразумение е следното приложение:
Приложение № 1: Становище относно инженерно геоложките условия за извършване на 

изкопни работи на обекта/строежа.

Настоящото Споразумение се изготви и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра - 2 (два) 
за Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/положен подпис и печат/ /положен подпис и печат/

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ ВАСИЛ АНАСТАСОВ КИСЬОВ
Кмет на община Смолян Представляващ ДЗЗД „ ВЕНИГАЗ-ДАНИ“

/положен подпис/

СТЕФКА ИВАНОВА КАВАРДЖИКОВА
Началник на отдел „ ФСДБЧРиФК“ 
в дирекция „ ФСДБ“ в община Смолян

* Налице са положени подписи и печати от представителите на възложителя и изпълнителя, 
като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД.
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