ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
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към Договор № РД 51-17/02.08.2017 г. с предмет: „Услуги за извършване на технически
дейности за поддържане на КВС /до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на
ЗКИР/”, за позиция № 8 съдебен район Пловдив, който включва община Марица, община
Съединение и община Хисар
Днес, .
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2017 г., в гр. София, между

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), с адрес: гр. София, бул.
„Христо Ботев” № 55, ЕИК 831909905, представлявано от Румен Порожанов - министър на
земеделието, храните и горите и от Капка Алексиева - началник на отдел „Счетоводство“ в
дирекция „Финансово управление“ на МЗХГ, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и
„ГЕОКОРП“ ООД, вписано в Агенцията по вписванията със седалище и адрес на
управление: община Столична, гр. София, ул. „Панайот Волов“ № 45, ет. 5, ап. 9, с ЕИК
130122388, представлявано от Йордана Дичева Дичева, в качеството и на управител, наричано
по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки, чл. 30 от Договор
за изпълнение на услуга с № РД 51-17/02.08.2017 г. (Договора) с предмет: „Услуги за
извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне поддържането на
КВС на АГКК по реда на ЗКИР/”, за позиция № 8 съдебен район Пловдив, който включва
община Марица, община Съединение и община Хисар и във връзка с одобрен от министъра на
земеделието, храните и горите Доклад №

/2017 г. от директора на

дирекция „Поземлени отношения и комасация“ се сключи настоящото допълнително
споразумение за следното:
I. Чл. 5 от Раздел I „Предмет. Срок“ на договор № РД 51-17/02.08.2017 г. се изменя
така:
„Чл. 5. Договорът се сключва за срок:
1. До предоставяне поддържането на картата на възстановената собственост на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, по реда на Закона за кадастъра и имотния
регистър или
2. За не повече от три години, считано от деня, следващ деня, в който приключи
изпълнението по Договор № РД 51-10/09.02.2015 година или
3. До достигане на прогнозната стойност в размер на 150 000/ сто и петдесет хиляди/ лв.
без ДДС”
-V

II. Всички останали клаузи на Договора остават непроменени и запазват действието си.
III. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му и
лява неразделна част от подписания между страните Договор.
стоящото споразумение се състави и се подписа в три еднообразни екземпляри - два
ОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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