
 
АНЕКС № 1 

към Договор  № 34  от 13.03.2019 г, 
 
 Днес, 13.03. 2020 г., в гр. Луковит, между: 
  
 1. ОБЩИНА  ЛУКОВИТ с адрес: ул. „Възраждане” № 73, представляван от Иван 
Димитров Грънчаров – Кмет на Община Луковит и Пепа Милева –  Гл. счетоводител на 
Община Луковит, БУЛСТАТ 000291602, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 
и 
            2.  „ИВ ЕЛЕКТРИК“ ЕООД със седалище и адрес на управление: Област Ловеч, 
община Луковит, гр. Луковит 5770, ул. Оряховска № 53, вх. В, ЕИК/БУЛСТАТ: 
202100492, идентификационен номер по ЗДДС BG202100492, представлявано от 
Ивайло Стоянов Дочев - управител,  , наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ. 
 

 Страните като констатираха, че между Община Луковит и„ИВ ЕЛЕКТРИК" 
EООД има сключен Договор № 34 от 13.03.2019 г., за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Техническа поддръжка и текущ ремонт 
на улично и парково осветление на територията на гр. Луковит и с. 
Пещерна, Община Луковит“, както и че 
 

 Съгласно раздел II “Срок” чл. 5 /единствен/ от Договора, същият е 
сключен за срок от 12 /дванадесет/ месеца, като същия започва да тече от 
датата на сключването на договора, както и че 

 Съгласно условията на сключения договор общата прогнозна стойност на 
услуите, предмет на Договора е в размер до 70 000.00 лв. без ДДС 
(деветнадесет хиляди деветстотин тридесет и осем лева и петдесет и две 
стотинки) лева без ДДС, както и че 
 

 Към настоящия момент не е избран нов изпълнител по процедура по 
Закона за обществените поръчки със същия предмет за последващ период, 
както и че 

 
 Техническа поддръжк на улично и парково осветление на територията 

на гр. Луковит са едни от онези публични услуги, които са основни, 
необходими, от първостепенно значение за нормалното функциониране на 
Общината и преустановяване на услугата би довело до неблагоприятни 
последици, както за Община Луковит така и за гражданите, както и за 
потока от преминаващи автомобили, както и че 

 
 Предложеното изменение на договора не е съществено и същото не води до 

промяна на стойността па първоначално склочения договор, респективно -
изменението не надхвърля праговата стойност по чл. 116. ал. 2 от ЗОП; 

 
се сключи настоящото Споразумение на основания на чл. 116, ал. 1, т. 3 от 
ЗОП, за следното: 

     
 

Техническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на гр. Луковит и с. Пещерна, 
Община Луковит 



           чл.36а,ал.3 от ЗОП            чл.36а,ал.3 от ЗОП

           чл.36а,ал.3 от ЗОП

           чл.36а,ал.3 от ЗОП


	
	Настоящото допълнително споразумение се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра 2 (два) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и  1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.




