
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН "ОБОРИЩЕ"

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

към Договор № РОБ17-ДГ56-58/06.06.2017г.

JkfaoM  ^J> f ' ' ' /  ■■■■.< .2018r .

Днес, С Л______ 2018 г., в гр. София, между:

1. РАЙОН «ОБОРИЩЕ» - СТОЛИЧНА ОБЩИНА, с адрес: гр.София, бул. „Мадрид’ 

№ 1, с БУЛСТАТ 0006963270511, представляван от Васил Цолов -  кмет на района, 

наричан, за краткост в този Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и от друга страна:

2. „Б. И. С. инженеринг” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по 

вписванията, с ЕИК 130140030, със седалище и адрес на управление: 1000 София, ул. 

"Будапеща" № 20, ет. 1, ателие 5, представлявано от Боряна Иванова Славова, в 

качеството си на управител на Дружеството, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

на основание чл.116, ал.1, т.6, б. “а“ от Закона за обществените поръчки, се сключи 

настоящото допълнително споразумение към Договор № РОБ17-ДГ56-58/06.06.2017 г.

за следното:

1. Изменя се разпоредбата на чл.2, ал. 2 от Договор № РОБ17-ДГ56-58/06.06.2017г., 

създадена с Д опълнително споразумение № РОБ17 -  ДГ56 -  58/1/07.06.2017 г. 

изменена с Допълнително споразумение № РОБ17 -  ДГ56 -  58/2/13.06.2017 г., 

като за:

Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Оборище“, бл. 123 

цената се определя на 4 797.41 лева (четири хиляди седемстотин деветдесет и седем 

лева и четиридесет и една стотинки) без ДДС или 5 756.89 лева (пет хиляди 

седемстотин петдесет и шест лева и осемдесет и девег стотинки) с ДДС.

В останалата си част Договор № РОБ17-ДГ56-58/06.06.2017г. остава непроменен и 

запазва правното си действие.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН "ОБОРИЩЕ"

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 0 2 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67

Настоящето допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договор № 

РОБ 17-ДГ56-5 8/06.06.2017г.
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ВАСИЛ ЦОЛОВ

Кмет на район ,, Оборище^'\ СО

А
ИЗПЪЛНИТЕЛ: |

\

„Б. И. С. инженеринг” ЕООД

инж. Боряна Славова - управител

К.ЦАЧЕВА

Началник отдел ФСДБ /У

Подписите са заличени на основание чл. 2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД

WW ISO -  9001:2015 
W A Регистрационен № A-191-QMS15

www.so-oborishte.com Страница 2 о г 2

http://www.so-oborishte.com

