ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Решения за
по-добър живот

Дирекция на природен парк „Витоша”
Гр. София, ул. „Антим I” № 17
тел: 02 9895377, факс: 02 9895377
електронен адрес: dppvitosha@iag.bg
Проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”
Договор № DIR-5113326-C-010

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
№ 1 към договор № ОПОС-03-177/19.06.2015 г.
Днес, 28.07.2015 г., в гр. София:
ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША”, ЕИК 130044740, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. „Антим I” № 17, представлявана от Снежана Петрова – директор и Нели
Димитрова – гл. счетоводител, наричана по-долу Възложител от една страна
и
„ИНФРА РОУДС“ ЕООД, ЕИК 202062878, със седалище и адрес на управление: 1517
София, Столична община, район Подуене, ул. „Бесарабия“ №114, представлявано от управителя
Антон Иванов Арнаудов, наричан по-долу за краткост Изпълнител от друга страна
на основание чл.80 от Договор №ОПОС-03-177/19.06.2015 г. и писмо изх. № ГР-04-00-5-/1/ на
Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“, съдържащо становище за
недопускане застрояване на зона в поземлен имот с идентификатор 04234.6968.280 по КККР на с.
Бистрица и изразяващо се в намаляване общата стойност на договора със стойността на отпадащите
за изпълнение дейности от Раздел VIII, точки 1, 2, 3 и 4 в количествено-стойностната сметка на
Изпълнителя, общо в размер на 6 812,12 лв. без включен ДДС или 8 174,54 лв. с включен ДДС, се
споразумяха за следното:
Чл.1. Чл.7, ал.1 се изменя както следва: Чл. 7, ал.1. Общата цена на договора е 104 449,36 лв.
(сто и четири хиляди четиристотин четиридесет и девет лева тридесет и шест стотинки) без включен
ДДС и 125 339,24 лв. (сто двадесет и пет хиляди триста тридесет и девет лева двадесет и четири
стотинки) с включен ДДС, съгласно Ценовата оферта на Изпълнителя ведно с количественостойностната сметка, Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор.
Всички права и задължения на Изпълнителя и Възложителя, свързани с договор № ОПОС-03177/19.06.2015 г. остават непроменени.
Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра - един за Изпълнителя и
два за Възложителя.
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