
АНЕКС №2 

Към Договор №21/03.07.2020г  

       Днес 02.11.2020 г., в с.Цонево, обл.Варна, между: 

1.ТП “ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  ЦОНЕВО “с Булстат 

2016174120145, седалище и адрес на управление: с. Цонево, обл.Варна, 

ул.“Хр.Трендафилов“ №54, представлявано от Директор- инж. /Заличено на 

основание чл.59 от ЗЗЛД/ и /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/– РСО – Главен 

счетоводител от една страна наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и 

2„ПРИМЕКС“ ЕООД , седалище и адрес на управление: /Заличено на основание 

чл.59 от ЗЗЛД/ адрес за кореспонденция: /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, 

представлявано от /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ наричано за краткост по – 

долу ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

        На основание чл.20а, ал.2 от Закон за задълженията и договорите  ,  чл.116, ал.1, 

т.1 от Закона за обществените поръчки във вр с  чл.17 от Договор №21/03.07.2020г. и 

възникнала необходимост от доставки на външни автомобилни гуми за служебни МПС 

непосочени изрично в техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение 

№1 към договора , страните по  Договор №21/03.07.2020г., сключват настоящия Анекс 

№2 , по силата на който се споразумяват за следното: 

        Чл.1.Възложителят възлага , а Изпълнителят приема да изпълнява доставки , 

съгласно посочената в договора „опция за доставки на външни автомобилни гуми за 

служебни МПС непосочени изрично в техническата спецификация“ – Приложение №1 

към договора  в размер до 1000,00 лева без ДДС, при условия за заплащане , съгласно 

реда предвиден в чл.17, ал.6 от Договор №21/03.07.2020г, по видове и количества, 

както следва: 

Марка и модел на 

автомобил 

Размер на автомобилни 

гуми 

Мяр

ка 

К-во Единична 

стойност за 

единица 

мярка в 

лева  без 

ДДС 

Отстъ

пка 

8% 

Единична

стойност 

в лева  

без ДДС 

 

Обща 

стойност 

в лева  

без ДДС 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Сузуки Джимни 

205/70/ R 15- летни 
бр 4 106.44 8,52 97,92 391,68 

 

         Чл.2.Всички останали клаузи от Договора остават непроменени и запазват 

действието си между страните. 

         Настоящият Анекс №2 се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по 

един за всяка от страните и съставлява неразделна част от Договор №21/03.07.2020г. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:....п/печат....                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....п/печат........ 

инж./Заличено на основание  /Заличено на основание чл.59 от  

чл. 59 от ЗЗЛД /  ЗЗЛД/ 

Директор                                                                          Управител 

 

..........п..................... 

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ 

РСО-главен счетоводител 
Изготвил и съгласувал: 

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ 
Юрисконсулт 


