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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КУБРАТ 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АРТ СТРОЙ М” ЕООД
ОБЕКТ: „Инженеринг -  проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във 
връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Кубрат по обособени 
позиции: Обособена позиция № 3: бл. „Захари Стоянов“, гр, Кубрат, ул. „Иван 
Вазов“ № 6

А Н Е К С № 1
към ДОГОВОР № 35/28.04.2017 г.

Днес, 10.11.2017 година, в град Кубрат между:
1. Община Кубрат със седалище и адрес на управление: гр. Кубрат, ул. „Княз 

Борис I” № 1, представлявано от Алкин Неби -  Кмет на община Кубрат, ЕИК 
000505846 и Евшен Мустафа -  гл. счетоводител, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ"

2. „АРТ СТРОЙ М” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. 
„Хр. Смирненски” № 19, ет. 5, ап 33, ЕИК 203554583, представлявано от Ангел Георгиев, 
в качеството му на Управител, наричано накратко по-нататък “ИЗПЪЛНИТЕЛ”

на основание чл. 20а от Закона за задълженията и договорите и чл. 43, ал. 2, т. 1, б. 
„г" от Закона за обществени поръчки /отменен ДВ бр. 13 от 2016 п/ и действителна 
Разгъната застроена площ на обекта -  3 130,73 кв.м. и като се вземе предвид РЗП на 
сградата използвано при разплащане на дейностите по Фаза № 1 -  3 130,73 кв.м., се 
сключи настоящият Анекс и страните се споразумяха за следното:

§ 1. Промяната касае: Чл. 7. (1) Цената на договора става: 463 348,02 лв без ДДС 
или 556 017,62 /петстотин петдесет и шест хиляди и седемнадесет лв. и 0,62 ст./ лева 
с ДДС, като цената за изготвяне на работен проект и за осъществяване на авторски 
надзор по време на изпълнение на СМР е 30 055,00 лв. с включен ДДС, а цената за 
изпълнение на СМР е 525 962,63 лв. с включен ДДС и включва цената за изпълнение на 
дейностите по чл. 1 за сградата, посочена в настоящия анекс и съгласно Офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с посочени единични цени, представляваща Приложение № 2 и неразделна 
част от договора.

§ 2. Всички останали клаузи на договора остават без промяна.
Настоящият анекс се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един 

за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му от страните.


