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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 
НА ДОГОВОР Ш33/О7.©4*2017г,

i 6Y-

Днес, 10.04.2017 година, в гр. Кубрат, се сключи настоящото допълнително 
споразумение между:

1. Община Кубрат, със седалище и адрес на управление: гр. Кубрат, ул. "Княз 
Борис Г № 1, Булстат: 000505846, представлявана от Алкин ( Неби - Кмет 
на община Кубрат и Евшен 1 Мустафа -  главен счетоводител, наричана за 
краткост по - долу -  ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
н

2. „Мост Енерджи“ АД, със седалище и адрес на управление: област София, 
общ.Столична, гр.Софня, район Витоша, п.код 1619, Българин 118, ЕИК: 
201325372, представлявано от Тони . Тенева -  представител, вписано в 
Търговски регистър, наричано но -  долу -  ИЗПЪЛНИТЕЛ,
от друга страна, се подписа настоящето допълнително споразумение за 
изменение на Договор №33/07.04.2017г., за възлагане на обществена поръчка с 
предмет:,Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за нуждите 
на Община Кубрат, улично осветление на територията на общината и 
детски градини, детска ясла „Мир“ на територията на Община Кубрат за 
срок от 12 месеца**

Мотиви:
Изменението на договора е във връзка с изпълнението и отчитането на реалните 
доставки на електрическа енергия, ефективното изпълнение на договора 
съобразно чл.103, ал.4 от Правилата за търговия с електрическа енергия, 
съгласно който смяната на координатора на балансираща група влиза в сила от 
първо число на месеца, т.е доставките на електрическа енергия започват винаги 
на първо число на месеца, тъй като тогава се регистрира първия график за 
доставка към „ЕСО“ ЕАД.
Като се съобрази с ограничението за изменение на договор за обществена 
поръчка и като се взе предвид, че предлаганото изменение не е съществено по 
смисъла на чл.116, ал.1, т.5, тъй като изменението не въвежда условия, които, 
ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха 
привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили 
допускането на други участници или кандидати, различни от първоначаяно 
избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначаяно 
приетата; изменението не води до ползи за изпълнителя, които не са били 
известни на останалите участници в процедурата; изменението не засяга 
предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото 
споразумение; изпълнителят не е заменен с нов извън случаите на чл.116, ал. 1, 
т. 4 от ЗОП страните се споразумяха за следното:

§ 1. Настоящото допълнително споразумение се подписва на основание чл.116, 
ал. I, т. 5 от ЗОП, чл.22 от Договор Xs33/07.04.20I7r. за изпълнение на обществена
поръчка и във връзка с чл.103, ал.4 от Правилата за търговия с електрическа енергия.



§ 2. Следната клауза от Договор №33/07.04.2017г., за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за 
нуждите на Община Кубрат, улично осветление на територията на общината и 
детски градини, детска ясла „Мир“ на територията на Община Кубрат за срок от 
12 месеца44: Раздел II. СРОК, МЯСТО И УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА 
НА ДОГОВОРА

Чл. 2, (!) Настоящият Договор се сключва за срок от 12 /дванадесет/ 
последователни месеца и започва да се изпълнява от датата на подписването му.,

се променя както следва:
Раздел II. СРОК, МЯСТО И УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА 
ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Настоящият Договор се сключва за срок от 12 /дванадесет/ 
последователни месеца, считано от датата на регистрация на първия график за 
доставка.

§ 3. Всички останалите клаузи от Договор Ж13/07.О4.2017г., остават 
непроменени.

Настоящото споразумение се състави, подписа и подпечата в три еднообразни 
екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и същото е 
неразделна част от Договор с №33/О7.04.2017г. с предмет: „Доставка на електрическа 
енергия - ниско напрежение за нуждите на Община Кубрат, улично осветление на 
територията на общината и детски градини, детска ясла „Мир44 на територията на 
Община Кубрат за срок от 12 месеца44 f j j
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