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Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П () Р А И М Е  Н И Е

/14.12. 2016г. 

към Договор №РОБ16-ДГ55-Ю/ 01.11.2016г.

Днес 14.12.2016г. в гр. София, между:

1. СО -  Район „Оборище“, представлявана от ЕЗасил Цолов, гр. София, бул. 

„Мадрид" № 1, БУЛСТАГ: BG0006963270511, наричана по-долу за краткост 

„ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна и

2. „Кимтекс - ЛС" 00/1,, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по 

вписванията с ЕИК 824124548, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен 5800, 

ул. „Дойран“ №71, ет.З, представлявано отдоц. д-р Соня Вълкова Иванова-Духлевска -  

в качеството и на управител на дружеството, обслужваща банка: „ДСК“ ЕАД, 1BAN: 

BG14STSA93000008954102, BIC: STSABGSF, телефон: 064 805 940, мобилен телефон: 

0878122029, факс: 064 805 534, електронен адрес: kim tex@ abv.bg, наричано по-долу 

„ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

на основание чл. 116, ал.1, т. 5 от Закона за обществените поръчки и при условията на 

чл.28 от Договор № РОБ16-ДГ55-10/01.11.2016г. и заявление с вх.№  РОБ16-ТД26- 

1012/13.12.2016г. от управителя на „Кимтекс-JIC“ ООД, се сключи настоящото 

допълнително споразумение към Договор №РОБ16-ДГ55-10/01.1 1.2016г. за изпълнение 

на дейности предмет на обособена позиция 2 „Съставяне на технически паспорт на 

Административна сграда с адрес ул. „Московска“ № 41, гр. София“, в процедура с 

предмет: “Съставяне на технически паспорти, обследване за енергийна

ефективност с цел доказване на постигнати енергийни спестявания след 

изпълнени мерки и обследване на енергийна ефективност за актуализиране на 

енергийно обследване“.
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1. Страните удължават срока за изпълнение на дейностите предмет на договора с 8 

календарни дни - до 22.12.2016г. включително, считано от изтичане на срока по чл.5 от 

Договор №РОБ 16-ДГ55-10/01.11.2016г.

2. В останалата си част Договор № РОБ16-ДГ55-10/01.11.2016г. запазва правното си

действие.

Настоящето допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договор 

№РОЬ16-Д1 55-10/01.11.2016у.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ВАСИЛ ЦОЛОВ
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ГАЛИНА ЧУМАЧЕНКОВАг-

Началник отдел ФСДБ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Съгласували:

-кмет на СО-райоп ,, Оборище “ Ю. Качарова

Главен юрисконсулт  Д. Милева ,Ду  V

изготвил: старши юрисконсулт  М. Дончева .___-
___
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