ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
Рег. № 317р-5588/16.07.2014г
Днес, 16.07.2014 г., в гр. Пловдив, между:
ОД НА МВР - ПЛОВДИВ, гр. Пловдив, ул. Княз Богориди № 7, представлявана
от ВПД директор Пламен Димитров Узунов, упълномощен да сключи настоящото
допълнително споразумение със заповед № 8121з-302/15.07.2014г. на министъра на
вътрешните работи, от една страна, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и
„БИБОВ И КО” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул.
Цар Борис III Обединител № 137, вписано в търговския регистър при Агенция по
вписванията с ЕИК 115083405, представлявано от Лина Петкова Бибова – управител, от
друга страна, наричана ИЗПЪЛНИТЕЛ,
се сключи настоящото допълнително споразумение към договор с рег. № ЗОП156 от 25.12.2012 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Строителномонтажни работи за изграждане на административна сграда на Шесто РУ
„Полиция“ гр. Пловдив, с етапност на изпълнение и допълващо застрояване в
поземлен имот № 56784.555.212, гр. Пловдив, ул. Къпина № 14”, възложена след
проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, открита с
решение № ЗОП-105 от 15.10.2012 г.
I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Параграф единствен.
(1) На основание чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „а“ от Закона за обществените поръчки
страните удължават срока за изпълнение на поръчката с 2 (два) календарни
месеца, считано от изтичане на срока по чл. 10 от договор рег. № ЗОП-156 от
25.12.2012 г.
(2) Всички останали клаузи от договора остават непроменени и запазват
действието си.
II. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ
Изменението на договора за обществена поръчка е обусловено от непредвидени
обстоятелства, които налагат промяна в срока за изпълнение на поръчката. Тези
непредвидени обстоятелства са възникнали след сключването на договора и не са
резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат
предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при
договорените условия, а именно:
1. През периода 01.01.2014 г. – 31.01.2014 г. средно денонощната температура в
гр. Пловдив е била по-ниска от 5 ºС, видно от писмо с изх. № 110 114-192 от
10.02.2014 г. на Националния институт по метеорология и хидрология към
Българска академия на науките. Това обстоятелство, редом с измерената на
11.02.2014 г. степен на влажност на основата на стените и настилката, са
били предпоставка за некачествено изпълнение и поява на нежелани
дефекти, с оглед на което последващите видове довършителни работи
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(боядисване с латексова боя, настилка с ламиниран паркет в кабинети) не са
могли да бъдат изпълнени в предвидените за това срокове, в съответствие с
технологичните правила и нормативи за съответните СМР. Горните
констатации за закрепени в протокол с рег. № ИД/УССД-433 от 21.02.2014 г.
от извършен на място оглед на 11.02.2014 г., съставен и подписан между
представители на участниците в строителния процес – възложител, строител,
проектант и консултант (строителен надзор).
2. Непредвидено извършване на преработки и допълнителни видове СМР,
засягащи арестния блок, които са извън първоначално договорените и тези
по проект, и които са били необходими във връзка с изискванията на
Инструкцията за реда за действие на полицейските органи при задържането
на лица в структурните звена на МВР, оборудването на местата за
настаняване на задържани лица и реда в тях.
3. Непредвидено извършване на промени и допълнения в проекта по отношение
на СОД техниката и комуникационни информационни системи, за които
работи е налице вписване от 18.06.2014 г. в заповедната книга на строежа от
страна на проектанта.
4. В заповедната книга, която се прилага, са изброени заповеди за изменения и
допълнения по време на строителството, чието изпълнение допълнително
удължава технологичния срок за изпълнение на строително – монтажните
работи.
Неразделна част от настоящото споразумение са следните приложения:
Приложения:
1. Писмо с изх. № 181/14.07.2014 г.
2. Писмо с изх. № 110 114-192 от 10.02.2014 г. на НИМХ към БАН;
3. Протокол с рег. № ИД/УССД-433 от 21.02.2014 г.;
4. Писмо с рег. № 317000-4955 от 10.06.2014 г.;
5. Писмо с рег. № 317000-5043 от 11.06.2014 г.;
6. Заповедна книга № 604/19.02.2013 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОД НА МВР ГР. ПЛОВДИВ
ВПД ДИРЕКТОР: /П/
Пламен Узунов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„БИБОВ И КО“ ООД
УПРАВИТЕЛ: /П/
Лина Бибова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: /П/
Надежда Иванова
СТ. ЮРИСКОНСУЛТ: /П/
Ивелина Пенкова
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