Допълнително споразумение
към Договор № РМЛ16 - ДГ56 - 28 / 10.09.2016г. за изпълнение на обществена поръчка

Днес, 11.10.2016 г., в гр. София, между:
СО - район „Младост”, БУЛСТАТ: 0006963270614, гр. София, ул. “Свето Преображение”
№1, представлявано от Деница Николова - врид кмет на район „Младост” и Ваня Дилкова главен счетоводител, наричани за краткост - Възложител,
и
“БУЛИНВЕСТСТРОЙГРУП” ЕООД, ЕИК: 101664165, със седалище и адрес на
управление: гр.София 1616, район „Витоша“, ж.к. „Бояна“, ул. „Карамфил”№50, представлявано
от Владко Велчев Михалков - управител, наричан за краткост- Изпълнител,
като се взеха предвид доклад с per. № РМЛ16-ВК66-974/10.10.2016г. на инж. Димитър Стоилов началник отдел “ИКС” в СО-район “Младост” и Констативен протокол от 07.10.2016г. относно
необходимост от изпълнение на допълнителни количества и видове СМР за обект „Извършване на
строително-монтажни работи - топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ „Вяра, Надежда,
Любов“ поради възникване на непредвидени обстоятелства по време на строителството и предвид
това, че стойността на изменението не надхвърля съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 1 от
ЗОП и че стойността на необходимите допълнителни СМР е под 15 % от тази на договора, тъй
като възлиза на 9371,70 лв. /без ДДС/, на основание чл. 116, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените
поръчки,
се подписа настоящото допълнително споразумение към Договор № РМЛ16 - ДГ56 - 28/
10.09.2016г за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Извършване на строителномонтажни работи —ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени в две общински детски
заведения и доставка и монтаж на абонатна станция в едно средно общообразователно училище
на територията на Столична община, район „Младост” разделени на три обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Извършване на строително-монтажни работи —топлоизолаиия на
външни стени в 188 ОДЗ „Вяра, Надежда, Л ю бов“
за следното:
1. Изпълнителят да изпълни посочените по-долу допълнителни СМР, възлизащи на обща
стойност 9371,70 лв. /без ДДС/.
2. Средствата за тези допълнителни видове и количества СМР да бъдат осигурени от
непредвидените средства /в размер до 10 %/ по договор № РМЛ16-ДГ56-28/10.09.2016г.,
предвидени в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Допълнителни видове и количества СМР:
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№

ВИД СМР

1

Направа на топлоизолация EPS по фасади и
XPS по цокъл с дебелина 6 с м ., 2 тераколови
шпакловки стъклофибърна мрежа и
структурна мазилка мозаечна минерална
мазилка
Полагане на худроизолационна мембрана при
студен покрив

2
3
4
5

Доставка и монтаж на подпрозоречни
ламатинени поли
Щендерна стена по система Кнауф W 112
Направа на борд по тераси

Ед.
Мярка

К-во

Ед.цена

Общо
без ДДС

т2

20,00

38,06

780.39

т2

80,00

16,02

1 281,60

т

273

22,10

6033,30

м2
м

20
35

33,07
18.12

661,40
634,20

9371,70

Всичко без ДДС (лв.):

3.
Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от
страните. Всички останали клаузи от Договор № РМЛ16 - РД56 - 28/10.09.2016г., които не са
променени с това допълнително споразумение, остават в сила.
Настоящото споразумение се подписа
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ВрИД КМЕТ Н^ИСО - РАЙОН „МЛАДОСТ”
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