
ДОПЪЛНИТЕЛНО С ПОРАЗУМЕНИЕ 
към Договор № 01 -04-10/15.02.2018 г.

Днес. г. в град София, страните:

„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД, ЕИК: 175403856. със седалище и адрес на 
управление: гр.София 1080. община Столична, район Средец, ул. „Иван Вазов” № 3. 
представлявано от - Управител, в качеството му на Възложител по
договор № 01-04-10/15.02.2018 г. за доставка на 130 м1 сушени дъски бичени от иглолистна 
дървесина с размери 50x170-250x3000 мм и 300 м3 сушени дъски бичени от иглолистна 
дървесина с размери 70x170-250x3000 мм за ремонт на товарни вагони във вагоноремонтните 
цехове на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, от една страна.

и
„ДОСПАТЛЕС” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Дослат, ул. „Орфей“ № 

6, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК № 120067096, ИН по 
ДДС:ВС 120067096, представлявано от -  Изпълнителен директор, в
качеството му на Изпълнител по посочения договор № 01-04-10/15.02.2018 г., от друга страна.

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОИ се споразумяха за следното:

1. Чл. 4 от Договор № 01-04-10/15.02.2018 г. придобива следната редакция:
„Настоящият договор се сключва за срок от 8 (осем) месеца, считано от датата на

подписването му от страните.”

2. г.З. от „Условия за доставка на дъски бичени от иглолистна дървесина за ремонт 
на товарни вагони“ - Приложение 2 към договор № 01-04-10/15.02.2018 г. придобива 
следната редакция:

„Срок на доставка.
Доставката да се извърши в срок до 210 (двеста и десет) дни от сключване на
договора.”

3. Всички останали клаузи по договора остават без промяна.

Мотиви: Настъпилата и задържала се през месеците април, май и юни 2018 г.усложнена 
метеорологична обстановка в почти цялата страна, както и падналите обилни дъждове в 
региона на гр. Доепат и невъзможният достъп до складовете на дървесина, затрудняват 
изпълнението на предмета на договора в срок. като тези обстоятелства са възникнали след 
сключването на договор № 01-04-10/15.02.2018 г. Настъпването им не е могло да бъде 
предвидено при полагането на дължимата грижа, както от страна на възложителя при 
възлагане на обществената поръчка, така и от страна на изпълнителя при изпълнението й. тъй 
като е обвързано с променливия характер на настъпилите метеорологични условия. Тези 
обстоятелства водят до невъзможност договорът да бъде изпълнен при уговорените в него 
условия.

Съгласно постъпило писмо с изх. № 503/12.07.2018 г.. изпълнителят „Доспатлес” ЕАД, 
информира възложителя за паднали обилни валежи от дъжд през последните три месеца 
(април, май и юни) на 2018 година в района на гр. Доепат. поради което достъпът до 
складовете за обла дървесина в горските територии е силно ограничен и почти невъзможен, 
което води до невъзможност за транспортирането на материала в цеховете, а недостигът на 
материал в цеховете на фирмата води до намаляване производството на дъски от иглолистна 
дървесина, предмет на договора. Като доказателство, изпълнителят е изпратил е писмо изх. № 
599/09.08.2018 г. Констативен протокол ог 08.08.2018 г.. подписан от трима негови 
служители, назначени на постоянен трудов договор, пряко заети с достъпа до дървесината, 
които потвърждават невъзможността за достъп до дървения материал и транспортирането му. 
поради влошените метеорологични условия през сезон пролет-лято.

Предвид гореизложеното, за двете страни са налице обстоятелства, които не е могло да 
бъдат предвидени и водещи до изменение на договора, което не води до промяна на предмета
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му. В тази връзка е на лице хипотезата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОИ. към която препраща 
клаузата на чл. 2! от договора. Изменението на договора не води до промяна на предмета на 
поръчката, тъй като предвидената по договора доставка ще се извърши, уговорена и 
първоначалния договор, но при променен срок.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра -  по един за 
всяка от страните и влиза в сила от датат а на подписването mv.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Dosp

Управител па Изпълнителен директор на 
..ДОСПАТЛЕС" ЕАД
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