ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор за обществена поръчка № Д-11/28.02.2020 г.
Днес,.................................................... 2020 г. в гр. София, на основание чл. 13, ал. 2 от
Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г., във връзка с чл. 2, ал. 2 от Раздел II на Договор за
обществена поръчка № Д-11/28.02.2020 г., между:
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА, с адрес София 1000, ул. „Дякон Игнатий” № 9, с ЕИК по БУЛСТАТ
000695388, представлявано (съгласно Заповед № РД-08-406/28.09.2018 г. на министъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията) от Иван Марков - главен секретар
на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Иван
Иванов - директор на дирекция „Финанси”, наричано за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една
страна,
и
„ММС Инк” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, район Одесос,
бул. „Княз Борис I“ № 121 с ЕИК 030028945, представлявано от Владимир Венков, в
качеството му на управител, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга
страна,
се подписа настоящото Допълнително споразумение за изменение на Договор за обществена
поръчка № Д 4 1/28.02.2020 г., сключен на основание чл. 112 от ЗОП и Решение № РД-144/30.01.2020 ' г. ' на главния секретар на транспорта, информационните технологии и
съобщенията за определяне на изпълнител, след проведена обществена поръчка с предмет:
„Основен ремонт па климатична инсталация чрез подмяна на термопомпен агрегат за
сградата на Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията“.
Страните взеха предвид следните, обстоятелства:
1. Съгласно чл. 2 от Раздел II на Договор за обществена поръчка № Д-11/28.02.2020 г.,
договорът влиза в сила от датата на подписването му От страните и обхваща периода до
изтичане на гаранционния срок на термопомпения агрегат - 24 (двадесет и четири) месеца,
считано от датата на подписване на протоколите за извършване на 72-часови проби. Срокът
за демонтаж, доставката, монтажът и пускането в експлоатация на термопомпения агрегат,
съгласно ал.2 на чл.2 е 70 (седемдесет) календарни дни от датата на сключване на договора,
като съгласно чл. 18. „Изменение на настоящия договор се допуска само по изключение, при
наличие на условията по чл. 116 от Закона за обществените поръчки“. Срокът по чл.2, ал.2
съответства на срока, изискан от възложителя в документацията на обществената поръчка.
2. Термопомпеният агрегат, предмет на доставка и монтаж по договор Д-11/28.02.2020
г., съгласно Техническото предложение на изпълнителя, неразделна част от договора е марка
Daikin, и се произвежда в завод на Daikin в Италия.
От началото на месец март в Италия, поради изключително тежката епидемиологична
обстановка във връзка с пандемията от COVID-19 е въведена безпрецедентна карантина,
обхващаща 60 милиона население на Италия и включва ограничителни мерки, които
неколкократно са увеличавани. Италианското правителство удължава и мярката за затваряне
на фабрики, произвеждащи продукти които не са от първа необходимост до 3-ти май.
3. В чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното
положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. е регламентира
възможността по искане на изпълнител на обществена поръчка да бъде предоговорен срок:
за изпълнение, но не повече от срока на действие на извънредното положение.

4.
Ha 29.04.2020 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията е получено писмо с вх. № 32-01-242/29.04.2020 г. от „ММС Инк” ЕООД,изпълнител по договор за обществена поръчка № Д-11/28.02.2020 г., с което уведомява за
затрудненията за спазване на срока по чл.2, ал. 2 (07.05.2020 г.) на договора във връзка и
моли той да бъде удължен с 60 (шестдесет) дни - с периода на извънредното положение,
считано от 07.05.2020 г. Към искането за удължаване на срока на договора, изпълнителят е
приложил документи, които доказват невъзможността за спазване на сроковете по
изпълнение на договора по време на извънредното положение в Италия.
Във връзка с гореизложените обстоятелства, страните се споразумяха за следното:
1. Срокът за изпълнение на Договор за обществена поръчка № Д-11/28.02.2020 г., в чл.
2, ал. 2 от Раздел II от договора, считано от 07.05.2020 г. се удължава с 60 дни - периода на
действие на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март
2020 г., удължено с Решение на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното
извънредно положение от 7 април 2020 г.
2. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от 7 май 2020 г.
Всички останали клаузи на договора за обществена поръчка остават непроменени и
запазват действието си.
Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в четири еднообразни
екземпляра - три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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