
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

.. (<?. ?Л 20 18 г.

към Договор № РД 51-24/30.08.2017 г. с предмет: ..Доставка на тонери и други 

консумативи за печат за копирни и печатащи устройства ” обособена позиция № 1 

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи 

устройства с марка HP (Ейч Пи)”, сключен след проведена процедура по реда на чл. 

82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (3011), във връзка сключено рамково

споразумение № СПОР-9/30.05.2017 г.

Днес,  .................................. 2018 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

Кооперация „ПАНДА“, ЕИК 000885099, с адрес: гр. София, 1784, район 

Младост, бул. „Цариградско шосе" № 139, представлявано от Елка Николова 

Каменова - Цанкова, в качеството й на председател, наричано по-долу за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки и във 

връзка с допълнително споразумение № 1/14.11.2018 год„ към рамково споразумение 

№ СПОР-9/30.05.2017 год. се сключи настоящото допълнително споразумение за 

следното:

Чл. 2 от Договора се изменя така:

„чл. 2. Настоящият договор влиза в сила от момента на неговото сключване до 

достигане на максималнага му стойност или до сключване на договор, след проведена 

процедура по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП, във връзка с централизирана обществена 

поръчка за възлагане на процедура с предмет: ,Д ост авка на тонери и други 

консумативи за печат за копирни и печатащи уст ройст ва“, открита с Решение № 

РМФ-55/14.09.2018 г„ но не по-късно от 31.05.2019 г.

Всички останали клаузи на Договора остават непроменени и запазват 

действието си.



Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му и 

представлява неразделна част от подписания между страните Договор.

Настоящото споразумение се състави и се подписа в три еднообразни 

екземпляри -  два за ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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