
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 28.08.2017 г. 
с предмет:

ДОСТАВКА НА САМОХОДНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
(МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА) ТЕХНИКА (ВТОРА УПОТРЕБА),

сключен след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка № 
00073-2017-0022 с предмет: „Доставка на машини и оборудване за нуждите на ОП 
„Зелени системи”, гр. Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция 
№3: Доставка на самоходна специализирана (мултифункционална) техника (втора 
употреба)

Днес . ...... 2017 г. между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, е ЕИК: 000133634, адрес: град Велико 
Търново, пл. „Майка България“ № 2, представлявана от инж. Даниел Панов - Кмет на 
Общината, в качеството му на „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, чрез ОП „Зелени системи”, гр. 
Велико Търново със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, пл. „Майка 
България” №2, Булстат 0001336340543, с управител инж. Паша Илиева и Инна Лунчева
-  главен счетоводител, лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, от една страна

И

2. „ЛИДАНСКИ” ЕООД, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със седалище и 
адрес: гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Македония” №39, вх. А, ет. 3, с адрес за 
кореспонденция: гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Македония” №39, вх. А, ет. 3, тел: 
0888856424, e-mail: lidanskicars@abv.bg, ЕИК: 200213922, представлявано от Йордан 
Лидански -  управител, от друга страна

На основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 116, ал.1, т.5, във връзка с ал.5 от ЗОП, и 
във връзка със Становище изх. № 5300-18345-6/21.08.2017 г. от инж. Паша Илиева
-  Директор на ОП „Зелени системи“ по предложение на Изпълнителя относно 
изменението на договора, и правно Становище вх. № 94 НН-9304-1/31.08.2017 г. 
относно законосъобразност на изменението, страните постигнаха съгласие да 
променят сключения между тях договор, като се споразумеят за следното:

Чл. 1. Чл. 1 (1) се изменя, както следва:

Член 1. Предмет
(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка на 1 (един)

mailto:lidanskicars@abv.bg


брой употребявана самоходна специализирана (мултифункционална) техника, 
марка Мерцедес Бенц, модел Унимог 408/10-U90, съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя, и с характеристики съгласно Становище изх. № 
5300-18345-6/21.08.2017 г. от инж. Паша Илиева -  Директор на ОП „Зелени 
системи“ с приложена съпоставителна таблица по предложение на 
Изпълнителя:
- Тип двигател -  дизел;

Мощност на двигателя 122 к.с.;
- Пробег -  91000 км.;

Предавателна (скоростна) кутия -  ръчна;
Година на производство (година на регистрация) -  1996 г.;
Задвижване -  4x4;
Разположение волан -  ляво;

- Допълнително оборудване -  теглич, окабелен към системата за 
светлинна индикация на автомобила;

- Управление на прикачния инвентар от кабината -  да;
Сервизна книжка -  да;

- Допълнително оборудване -  гребло (SCHMIDT MF 1.3 -  3 метра) и 
песъкар (разпръскван за сол и пясък), климатик, печка, ABS, 
двукръгова комунална хидравлика, халогенни фарове, шибидах с 
допълнително охлаждане, стерео уредба, допълнителна светлинна 
аварийна сигнализация,

вместо
1 (един) брой употребявана самоходна специализирана (мултифункционална) техника, 
марка Мерцедес Бенц, модел Унимог U1450, съгласно Техническата спецификация на 
Възложителя, и детайлно описани в Техническото и Ценово предложение на 
Изпълнителя (Образци №3.3 и №4.3 от офертата) и с характеристики:

Тип двигател -  дизел;
Мощност на двигателя 136 к.с.;
Пробег -178000 км.;
Предавателна (скоростна) кутия -  ръчна;
Година на производство (година на регистрация) -  1999 г.;

- Задвижване -  4x4;
Разположение волан -  ляво;
Допълнително оборудване -  теглич, окабелен към системата за 
светлинна индикация на автомобила;
Управление на прикачния инвентар от кабината -  да;
Сервизна книжка -  да;

(1.2) Видът, техническите данни и характеристики на техниката, която следва да 
достави Изпълнителят са подробно посочени в Техническата спецификация на 
Възложителя, и в Становище изх. № 5300-18345-6/21.08.2017 г. от инж. Паша 
Илиева -  Директор на ОП „Зелени системи“ с приложена съпоставителна таблица 
по предложение на Изпълнителя, представляващи неразделна част от настоящия 
Договор.

Чл. 2. Цената съгласно чл.2 от договора за изпълнението на предмета му в 
размер на 82 000,00 (осемдесет и две хиляди) лева е крайна цена съгласно Ценовото 
предложение, и не се променя, като в нея се включва и стойността на предложеното от



Изпълнителя Допълнително оборудване -  гребло (SCHMIDT MF 1 . 3 - 3  метра) и 
песъкар (разпръскван за сол и пясък), климатик, печка, ABS, двукръгова 
комунална хидравлика, халогенни фарове.

Чл. 3. Всички останали условия по договора остават непроменени.

Чл. 4. Споразумението влиза в сила от момента на подписването му.

Настоящото Допълнително споразумение се състави в два еднообразни 
екземпляра и е неразделна част от договора от 28.08.2017 г. с предмет „Доставка на 
самоходна специализирана (мултифункционална) техника (втора употреба)“.

Неразделна част към Споразумението е Становище изх. № 5300-18345- 
6/21.08.2017 г. от инж. Паши Илиева -  Директор на ОП „Зелени системи“ е 
приложена съпоставителна таблица по ппедщожение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ JJa HOB"
Кмет на Община Велитуо Търново

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„л и д а н с к и Я е Ь о д

Инна Лунчева
Л ^ 7  / IГлавен счетоводител ОП „Зелени.системи”

л /  I/
Съгласували:
Надя Петрова 
Директор на дирекция ОП

инж. Наша Илиева
Директор на ОП „Зелени системи”

Изготвил и съгласувал.;!
Николина Ангелова 
Старши експерт в дирекция] ОП
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



Технически характеристики на самоходна 
специализирана (мултифункционална) 

техника -  колесна -  съгласно условията на 
общ ествената поръчка

П р едл ож ен и е на у ч а ст н и к а  
/Марка Мерцедес Бенц модел 

УНИМОГ U1450/

А л т ер н а т и в ен  в ар и ан т , 
к о й то  п р ед л а га м  

/Марка Мерцедес Бенц модел 
УНИМОГ 408/10 - U90 /

Тип двигател Дизел Дизел Дизел
Мощност на 
двигателя (к.с.)

Минимум 90 к.с. 136 к.с 122 к.с

Пробег До 200 000 км 178 000 км 91 000 км
Предавателна 
(скоростна кутия)

Ръчна Ръчна Ръчна

Г одина на 
производство 
(година на 
регистрация)

След 1995 г. 1999 г. 1996 г.

Задвижване 4 x 4 4 x 4 4 x 4
Разположение
волан

Ляво ляво ляво

Допълнително
оборудване:

Теглич окабелен към 
системата за светлинна 
индикация на автомобила

Теглич окабелен към системата 
за светлинна индикация на 
автомобила

Теглич окабелен към системата 
за светлинна индикация на 
автомобила

Управление на 
прикачния 
инвентар от 
кабината

Да да да

Сервизна книжка Да да да
Допълнително
оборудване

шибидах с допълнително 
охлаждане, стерео уредба, 
допълнителна светлинна аварийна 
сигнализация

гребло /"SCHMIDT MF 1. 3" - 3 
метра/ и песъкар 
/разпръскван за сол и пясък/, 
климатик, печка, ABS, двукръгова 
комунална хидравлика, халогенни 
фарове, шибидах с допълнително 
охлаждане, стерео уредба, 
допълнителна светлинна аварийна 
сигнализация.
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