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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 

№…………………………/…………………….. 
към договор № 80-09-3/12.01.2021 г.,  

изменен с Допълнително споразумение № 1 с № 80-09-105/21.06.2021 г. 
 

 
Днес, в гр. София между: 
 
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Климент Охридски“, със седалище и адрес на управление: 

гр. София 1504, бул. „Цар Освободител” № 15, ЕИК по Булстат 000 670 680 и Ид № по ДДС BG 

000 670 680, представляван от проф.дфн Анастас Герджиков в качеството му на Ректор и Дари 

Иванов в качеството му на главен счетоводител, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една 

страна, 
 
и  
 
„КОНТРАКС“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, ж.к. „Изток“, ул. 

„Тинтява“ № 13, с ЕИК 175415627, представлявано от изпълнителния директор Николай 

Йорданов, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 
 
На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и чл. 25 от Договор № 80-
09-3/12.01.2021 г. се сключи настоящото допълнително споразумение, с което се променят чл. 2 и 

чл. 3, ал. 2, т. 2 от  Раздел II. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, чл. 6, т. 2 и 3 от Раздел III. ЦЕНА 

И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ и Приложение № 1 - Техническо предложение на Изпълнителя към 

договора, по следния начин: 
 
§1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се споразумяват, че променят чл. 2 по следния 

начин: 
Чл. 2. Мястото на доставка, монтаж, (настройки, тестване), инсталиране, въвеждане  в 

експлоатация и извършване на гаранционна поддръжка, обслужване и сервиз на оборудването по 

време на гаранционния му срок е в сграда на ЦВП „Наследство БГ“ към Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“, находяща се в гр. София. 
 
§2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се споразумяват, че променят чл. 3, ал. 2, т. 2 по 

следния начин: 
Чл. 3. (2) Сроковете за изпълнение на дейностите по настоящия договор са, както следва: 
2. Срокът за монтаж, инсталиране (тестване и настройки) и въвеждане в експлоатация на 

доставеното оборудване е 10 /десет/ работни дни, считано от датата на изпращането на заявка за 

монтаж, инсталиране и въвеждане в действие от страна на възложителя до изпълнителя; 
 
§3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се споразумяват, че променят чл. 6, т. 2 и 3 по 

следния начин: 
Чл. 6. Заплащането на цената по чл. 4, ал. 1 се извършва, както следва:  
2. Плащане в размер на 70% (седемдесет процента)  от общата стойност на договора по чл. 4, ал. 

1 в лева с начислен ДДС в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на следните подписани 

документи, кумулативно: 
а) двустранен приемо-предавателен протокол за извършената доставка на оборудването; 
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б) представяне на фактура от страна на Изпълнителя ведно с придружително писмо, заведено в 

Деловодството на СУ. 
3.  Доплащане до пълния размер на стойността на договора (изплащане на остатъчната сума от 

цената на договора), в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на обучението на посочените 

от Възложителя лица и представяне в Деловодството на СУ на придружително писмо и на 

следните подписани документи, кумулативно: 
а) двустранен констативен протокол за извършен монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация 

на доставеното оборудване; 
б) представяне на подписан двустранен окончателен констативен протокол за приключване на 

проведеното обучение на посочените от Възложителя лица за работа с доставеното оборудване; 
в) представяне на фактура от страна на Изпълнителя ведно с придружително писмо, заведено в 

Деловодството на СУ. 
 
§4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се споразумяват, че променят Приложение № 1 - 
Техническо предложение на Изпълнителя, т. 8, втори булет, в договор № 80-09-3/12.01.2021 г., 

изменен с Допълнително споразумение № 1 с № 80-09-105/21.06.2021 г. по следния начин: 
• Срокът за монтаж, инсталиране (включително настройки и тестване, ако е необходимо) и 

въвеждане в действие / в експлоатация на оборудването е 10 /десет/ (цифром и словом) работни 

дни, считано от датата на изпращането на заявка за монтаж, инсталиране и въвеждане в действие 

от страна на възложителя до изпълнителя.  
§5. Всички останали текстове на договора остават непроменени. 
§6. Това допълнително споразумение влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодната 

система на Възложителя. 
§7. Настоящото споразумение се състави и подписа в 3 еднообразни екземпляра - два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
   
  ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 

РЕКТОР: 
Проф. дфн Анастас Герджиков 

 
 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
Дари Иванов 
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