
Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О  С П О Р А З У М Е Н И Е
№ 1

към Договор от 28.04.2016 г.

с предмет: „Доставка на хранителни продукти за структури, разположени на 
територията на Община Велико Търново, по обособени позиции, 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Млечни произведения за мероприятията към 
ЦСУ и за обектите към дирекция ОМДС.“

Днес K U O , .2016 г. между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с ЕИК: 000133634, адрес: град Велико 
Търново, пл. „Майка България“ № 2, представлявана от инж. Даниел Панов - Кмет на 
Общината, в качеството му на „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна

И
2. „ЛАКТИМА” ЕАД, наричано по-нататък „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със седалище и 

адрес на управление: гр. София 1359, район Люлин, ж.к. Люлин 4, бл. 464, вх. Б, ет. 
Партер, тел.: 02 9252299, факс: 02 9251771, ел. поща: office@laktima.net. ЕИК 
104052885, с адрес за кореспонденция: гр. София, 1680, район Витоша, кв. 
Манастирски ливади, ул. „Ралевица” №98, ет.1, тел.: 02 9802299, факс: 02 9862236, 
БУЛСТАТ/ЕИК: 104639352, представлявано поотделно от Валентин
Милушев, Михаела Христова и Юлиян Николов, от друга страна

На основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 116, ал.1, т.5, във връзка с ал.5 от ЗОП, 
предложение № 80-309-54/08.08.2016 г. относно номенклатура на артикул, включен 
в посочения по-горе договор, в изпълнение на препоръка от Регионална здравна 
инспекция -  Велико Търново (орган на държавния здравен контрол по 
изпълнение на Наредба № 2/07003.2013 г. за здравословното хранене на децата от 0 
до 3 г. в детските заведения и детските кухни) и на основание чл. 1, ал.1, чл.6, ал.1, 
чл.11, ал.З, чл. 13, ал.З и чл. 14, ал.2 и 6 от договора, страните се споразумяха за 
следното:

Чл. 1. Пълният списък на хранителните продукти, предмет на проведената 
обществената поръчка, въз основа на която е сключен посочения договор и въз основа 
на който е изготвено ценовото предложение за позиция № 4 за млечни произведения за 
мероприятията към ЦСУ към офертата, неразделна част от договора, се допълва е 
артикул „мляко прясно 3 %, кутия (от сурово мляко)“, като продуктът ще бъде доставян 
на детските заведения и детските кухни.

Чл. 2. Стойността на доставката на артикула е формирана по следния начин: 
посочената средна цена на едро за конкретния продукт, съгласно данни от „САПИ“ 
ЕООД (Система за агропазарна информация) в Справка изх. № 2093/21.09.2016 г. за 
осреднени цени на едро с ДДС на хранителни продукти за регион Велико Търново към
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11.08.2016 г. -  1,84 (един и осемдесет и четири) лева и процентът надценка, офериран с 
офертата към договора -  13%.

Чл.З. Изменението влиза в сила от деня, следващ подписването на настоящото 
споразумение.

Чл. 4. Всички останали условия по договора остават непроменени.

Чл. 5. Неразделна част от настоящото споразумение е Справка изх. № 
2093/21.09.2016 г. за осреднени цени на едро с ДДС на хранителни продукти за регион 
Велико Търново към 11.08.2016 г. от „САПИ“ ЕООД.

Настоящото Допълнително споразумение се състави в два еднообразни 
екземпляра и е неразделна/част от договора от 28.04.2016 г. за позиция № 4 „Млечни 
произведения за мероприятията към ЦСУ и за обектите към дирекция ОМДС.“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ МАКОВ
Кмет на Община Велщо Търново

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
„ЛАКТИМА” ЕШ
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Съгласували:

Десислава Йонкова -  Директор на дирекция „Правна^

Надя Петрова -  Директор на дирекция „Общинска собственост и обществени поръчка“
/
/

Росица Димитрова — Директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“
V /

Анка Ганева -  Главен счетоводител в дирекция „Социални дейности и здравеопазване4'
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