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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към договор № 37/05.06.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет

„Извършване на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция на сградата на община 
Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна 
сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“ по договор № 
BG06RDNP001-7.008-0017-C01/25.10.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 
7 от ПРСР 2014-2020” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Реконструкция на 
сградата на Община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност с подобект: 
„Административна сграда № 1“ и Обособена позиция № 2: Реконструкция на сградата на 
Община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност с подобект: 
„Административна сграда № 3 с подземен гараж“ за Обособена позиция № 2: 
Реконструкция на сградата на Община Кубрат, с цел подобряване на енергийната 
ефективност с подобект: „Административни сграда № 3 с подземен гараж“

Днес, 10.03.2021 г. в гр. Кубрат,

1. Община Кубрат, адрес: гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ № 1, БУЛСТАТ/ЕИК: 
000505846 и № по ДДС: 000505846, представлявана от Алкин Неби -  Кмет на Община 
Кубрат, и д-р Елис Зайкърова -  Гл. счетоводител, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от 
една страна,

и
2. „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, ЕИК: 131458468, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 129, представлявано от инж. Иван 
Моллов, в качеството му на Изпълнителен Директор, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, 
от друга страна,

Имайки предвид, че съгласно Заповед № 1/19.01.2021 г. на проектанта арх. Радосвета 
Кирова-Делчева и арх. Кръстин Запрянов, и съгласно Заменителна таблица и Обосновка за 
наложилите се промени по време на строителството от 26.02.2021 г., се налагат промени по 
Количествено-стойностната сметка, неразделна част от Договор № 37/05.06.2020 г., като 
разликите в количествата по проект и реално подлежащото за изпълнение, съгласно 
горепосочената Заповед на проектантите, са резултат на техническа грешка в изчислението 
на необходимото количество, поради което промените се явяват несъществени,

страните на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, се споразумяха за следното:

Чл. 1.(1) Променя се цената за изпълнение на Договора, финансирана от ПРСР 2014- 
2020 г., от 68 036,65 лв. (шестдесет и осем хиляди тридесет и шест лева и шестдесет и пет 
стотинки) без ДДС на 67 960,61 лв. (шестдесет и седем хиляди деветстотин и шестдесет лева 
и шестдесет и една стотинки) без ДДС, съгласно Количествено-стойностна сметка, 
неразделна част от настоящото Допълнително споразумение.

7300, гр. Кубрат, ул. "Княз Борис 1" №1; тел: (0848) 7 2020; факс: (0848) 7 3205 
e-mail: kubrat@kubrat.org Интернет: http://www.kubrat.bg

mailto:kubrat@kubrat.org
http://www.kubrat.bg


(2) Видовете и количествата на строително-монтажните работи, както и договорените 
цени, са съгласно количествено-стойностна сметка, неразделна част от настоящото 
Допълнително споразумение.

Всички останали клаузи от Договор за възлагане на обществена поръчка № 
37/05.06.2020 г. остават непроменени.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение е Количествено- 
стойностна сметка.

Настоящото допълнително споразумение се 
един за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
Алкин Неби 
(Кмет на Община

с Копогеуг^уТШ  ■ гг

изготви в два еднообразни екземпляра

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Иван Моллов
(Изпълнителен Дйректор на 

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД)

Гл.счетоводител: 
(д-р Е. Зайкърова)

Съгласувал:
Гл. юрисконсулт: 
(Св. Кирилова)



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Кубрат 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Райкомерс Конструкшън" ЕАД
ОБЕКТ: Извършване на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“ с 
подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“ по договор № BG06RDNP001-7.008-0017-C01/25.10.2019 г. за 
отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Реконструкция на сградата на Община 
Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност с подобект: „Административна сграда № 1“ и Обособена позиция № 2: Реконструкция на сградата на 
Община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност с подобект: „Административна сграда № 3 с подземен гараж“ 
за Обособена позиция № 2: Реконструкция на сградата на Община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност с подобект: 
„Административна сграда № 3 с подземен гараж“

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ Опсание на строително-монтажните работи
ЕД.

Мярка
Количество Ед. цена Стойност

1 2 3 4 5 6
Административна сграда №1

I ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА
1 Топлоизолация на външни стени

1.1
Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 7 см и с коеф. на топлопроводност Х=0,035 
W/mK, включително ъглови профили,шпакловка, лепилна маса, стьклофибърна мрежа, дюбели, 
грунд, силикатна мазилка

m2 276.00 77.80 21,472.80

1.2 Полагане на дълбокопроникващ грунд по фасади преди полагане на топлоизолация m 2 276.00 5.45 1,504.20

1.5
Доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 7 см, X <  0,034 W/шК, включително 
ъглови профили,шпакловка, лепилна маса, стьклофибърна мрежа, дюбели, грунд и мозаечна 
мазилка

m2 33.00 94.50 3,118.50

1.6 Полагане на дълбокопроникващ грунд по фасади преди полагане на топлоизолация m2 33.00 5.45 179.85

1.7
Доставка и монтаж на топлоизолация обръщане около прозорци и врати, XPS с деб. 2-4 см 
X=0,034W/mk, вкл. контактен грунд, ъглови профили, лепило,мрежа,крепежни елементи, 
шпакловка и мазилка

м' 246.50 46.20 11,388.30

1.8 Доставка и монтаж на външна подпрозоречна обшивка от ламарина, прахово боядисана м' 60.01 64.70 3,882.65
1.9 Демонтаж и обратен монтаж на съществуващи климатици 16.00 210.00 3,360.00
1.10 Доставка и монтаж на противопожарна врата EI90 min в сутерен m 2 1.80 740.00 1,332.00

2 Топлоизолация на еркер

2.1
Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 12 см и с коеф. на топлопроводност 
1=0,035 W/mK, включително контактен грунд, лепило,мрежа,крепежни елементи, ъглови 
профили, шпакловка и мазилка

m2 29.00 84.90 2,462.10

2.2 Полагане на дълбокопроникващ грунд по фасади преди полагане на топлоизолация m2 29.00 5.45 158.05
3 Топлоизолация на покрив

3.1
Доставка и полагане на минерална вата с дебелина 12 см и коефициент на топлопроводност X < 
0,035 W/mK върху таванска плоча m2 325.87 34.10 11,112.17

3.2 Доставка и полагане на пароизолация m 2 325.87 6.70 2,183.33
3.3 Доставка и полагане на предпазно полиетиленово фолио m 2 325.87 4.30 1,401.24
3.4 Доставка и полагане на плоскости OSB m2 53.39 22.40 1,195.94

3.5 Доставка и монтаж на противопожарен капак EI60 min при отвор в подпокривно пространство бр. 1.00 870.00 870.00

11 Гараж, пристроен към административна сграда, 2013г.
II Част Водопровод и канализация
1 Топлоизолация на външни стени

1.1 Демонтаж на водосточни тръби м1 57.20 8.50 486.20

1.2
Доставка и монтаж на водосточни тръби, включително крепежни елементи, колена и казанчета м’ 57.20 32.40 1,853.28

ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС; 67,960.61 лв.

ДДС/20% 13,592.12

ОБЩА СТОЙНОС1 С рКЛЮЧЕН ДДС: 81,552.73
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