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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КУБРАТ
ИЗПЪЛНИТЕЛ :„ГРАВИТИ КОНСУЛТИНГ -  СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ”
дззд
ОБЕКТ: Упражняване на строителен надзор по време на строителството съгласно 
чл. 166, ал.1, тЛ от ЗУТ на следните обекти:
Обект №1 ЕПЖБ “Райна Княгиня”, гр. Кубрат, ул. “Иван Вазов“ № 2 
Обект №2 ЕПЖБ “Хан Кубрат”, гр. Кубрат, ул. “Люлин планина“ № 1 
Обект №3 ЕПЖБ “Захари Стоянов”, гр. Кубрат, ул. “Иван Вазов“ № 6 
Обект №4 ЕПЖБ “Ангел Кънчев”, гр. Кубрат, ул. “Стефан Караджа“ № 3

А Н Е К С № 1
към ДОГОВОР № 68/19.05.2016 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, БУЛСТАТ 
000505846 и Евшен Мустафа -  гл. счетоводител, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ’’

2. :„ГРАВИТИ КОНСУЛТИНГ -  СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” ДЗЗД 
със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Студенски град” № 34 А, ал. 103, 
ЕИК 177021664, представлявано от Валентина Гюрова, в качеството й 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 г./ и действителна 
Разгъната застроена площ на Обект 3 ЕПЖБ “Захари Стоянов”, гр. Кубрат, ул. “Иван 
Вазов“ № 6 -  3 130,73 кв.м., като се вземе предвид и РЗП на сградата използвано при 
разплащане на дейностите по Фаза № 1 - 3  130,73 кв.м., следва да бъде намалена цената 
за упражняване на строителен надзор на СМР във връзка с изпълнение на НПЕЕМЖС за 
Обект 3 ЕПЖБ “Захари Стоянов ”, гр. Кубрат, ул. “Иван Вазов“ № 6 в тази връзка се 
сключи настоящият Анекс и страните се споразумяха за следното:

§ 1. Промяната касае: Чл. 4 (1) В частта си за Обект № 3 ЕПЖБ “Захари Стоянов“, 
гр. Кубрат, ул. “Иван Вазов“ № 6

1. Оценка на съответствието па инвестиционните проекти 3 913,40 лв. без 
ДДС или 4 696,08 лв. с ДДС

2. Упражняване на строителен надзор 7 826,81 лв. без ДДС или 9 392,17 лв. с

за

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

всяка ОТ страните ЧМЗЙгЙя В С-ИТТЯ ОТ т т я т я у о  Ш1 ппдпн^рянрта  му ОТ СТраНИТв.
Заличена информация, на

. I
Кмет на Община Кубрат Управител Заличена информация, на

■ ■' - ------------  . ;
ЕВШЕН МУСТАФА Заличена информация, на осноааиие чл. 23 от ЗЗЛД
Главен счетоводител основание ЧЛ. 23 ОТ ЗЗЛД | У
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