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ПРЕПИС! 

А Н Е К С № 1 

към договор  № 37/02.06.2020 г. 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на услуги 

по извънгаранционно техническо обслужване, ремонт и поддръжка (периодични технически 

прегледи) вкл. подготовка за преминаване на годишен технически преглед (ГТП), с включена 

доставка на резервни части, аксесоари и материали, доставени от изпълнителя за 

извънгаранционните служебни МПС, собственост на ТП ДЛС Паламара за срок от една година, 

считано от датата на сключване на договора, в две обособени позиции“  
Позиция 2 – „Извършване на услуги по извънгаранционно техническо обслужване, ремонт и 

поддръжка (периодични технически прегледи) вкл. подготовка за преминаване на годишен технически 

преглед (ГТП), с включена доставка на резервни части, аксесоари и материали, доставени от изпълнителя 

за извънгаранционните служебни МПС с марка Шкода, Фолксваген, Грейт Уолл Ховер, ЛАДА, УАЗ, 

ВАЗ, Щаер Пинцгауер,  собственост на ТП ДЛС Паламара, за срок от една година, считано от датата на 

сключване на договора“ 

 

Днес  26.11.2020 год., в с. Венец между: 

1. ТП ”ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – ПАЛАМАРА”, с Булстат 201617412 0126, 

със седалище и адрес на управление: с. Венец,  обл. Шумен, ул.”Кирил и Методий” №17, 

представлявано от директора - инж. Севен Башлъ и ръководител счетоводен отдел – гл. 

счетоводител- Валя Димова, от една страна като възложител на обществена поръчка, наричано по-

долу в този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, от една страна,  

и 

 

2. „РЕМОНТИНЖЕНЕРИНГ” ООД” , ЕИК 127605252, регистрирано и вписано в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. с. 

Ясенково, общ. Венец, обл. Шумен, ул. „Долашма” №47, представлявано от Сали Ремзи Алиосман, в 

качеството му на управител, наричано по-нататък за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ се подписа 

настоящият анекс за следното: 

 

Страните по основния договор, на основание чл.116, ал.1, т.3, от ЗОП, и Договора, във връзка 

с възникнали обстоятелства, които въпреки положените дължими грижи възложителят не е могъл да 

предвиди, отнасящи до спешно възникнала необходимост от извършване на услуги по 

извънгаранционно техническо обслужване, ремонт и поддръжка (периодични технически прегледи) 

вкл. подготовка за преминаване на годишен технически преглед (ГТП), с включена доставка на 

резервни части, аксесоари и материали, доставени от изпълнителя за извънгаранционните 

служебни МПС с марка Шкода, Фолксваген, Грейт Уолл Ховер, ЛАДА, УАЗ, ВАЗ, Щаер 

Пинцгауер, поради възникване необходимостта от допълнително извършване на ремонтни работи, 

което води до нуждата от още материали и части.  

Поради изложеното по – горе се внасят следните промени по основния договор, а именно: 

Изменя се съдържането на чл. 3, от глава „III. ЦЕНА, РЕД  И  СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ, 

относно общата стойност на договора като общата сума от 24 500 лв. (двдесет и четири хиляди и 

петстотин лева) без вкл. ДДС общо, като: стойност за извършване на услугите в размер на 4 500 лева 

и стойност за доставка на резервни части в размер на не повече от 20 000 лева без вкл. ДДС, се 

з а ви ша в а  с  5 0%( п етде с ет  про цент а ) ,  като  чл. 3, от глава „III. ЦЕНА, РЕД  И  

СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ, придобива следното съдържание: 

 

„чл. 3 За предоставените доставки и/или услуги възложителя заплаща на Изпълнителя на база 

единичните цени  предложени от Изпълнителя в ценовото му предложение, като максималната 

стойност на договора не може да надвишава  36 750 лв. (тридесет и шест хиляди седемстотин и 

петдесет лева) без вкл. ДДС общо за договора и не може да надвишава прогнозната стойност за 

mailto:dls.palamara@dpshumen.bg
mailto:ddspalamara@abv.bg


извършване на услугите в размер на 6 750 лева и стойността за доставка на резервни части в размер 

на не повече от 30 000 лева без вкл. ДДС;  

*** Стойността до която Възложителят може да закупува резервни части, извън посочените в 

Техническата спецификация на процедурата е в размер до 9 000 лева без вкл. ДДС; , като 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  след сключването на договора не се обвързва с цялостното усвояване на 

посочената максимална стойност.“ 

Останалите клаузи по основния договор остават непроменени и запазват действието си между 

страните по него. 

 Настоящият Анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, които са 

неразделна част от основния договор № 37/02.06.2020 г. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. (П) - Заличено съгл.чл. 59 от ЗЗЛД 
 

 (П) - Заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД 

Директор  на ТП „ДЛС Паламара” 
 

Управител на „Ремонтинженеринг” ООД 

(инж. Севен Башлъ) 
 

(Сали Алиосман) 

   2. (П) - Заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД 
  Ръководител счетоводен отдел –  
  гл. счетоводител на ТП „ДЛС Паламара 
  (Валя Димова) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


