
Този екземпляр е за „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор №198000038 /11.12.2019 г. с предмет „Доставка на товарен автомобил за 
превоз на насипни товари (самосвал), полуремарке тип "лодка" и камион бордови” -  
Обособена позиция №2 “Доставка на полуремарке тип "лодка" за транспортиране на

машини до 30 тона”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, със седалище и адрес на управление: България, област Враца, община 
Козлодуй, гр. Козлодуй 3320, с ЕИК 106513772, представлявано от Наско Асенов Михов, в 
качеството на Изпълнителен директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 
и “Евро Сълюшънс” ЕООД, гр. София, със седалище и адрес на управление: България, област 
София, община Столична, гр.София 1463, район Триадица, ул. Порто Лагос No 1, ет. 1, ап. 31, с 
ЕИК 201433565, представлявано от Юлия Емилова Гагова, в качеството на Управител, 
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
на основание чл.116, ал.1 т.7 от Закона за обществени поръчки и във връзка с писмо Вх.№ Ф- 
6768/09.12.2019 г. се подписа настоящото допълнително споразумение за следното:
Параметрите - „Технически допустима маса на всички оси” се променя от 35 500 кг на 42 000 кг 
и „Допустимо натоварване на групата оси”  се променя от 35 500 кг на 42 000 кг.

Всички останали условия на договора остават непроменени.
Настоящото допълнително споразумение се подписва в два екземпляра - по един за всяка 

една от страните и същото е неразделна част от договора.

Днес г. в гр.Козлодуй между:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
“ Евро Сълюшънс”  ЕООД 
1463 София
ул. Порто Лагос № 1, ет. 1, ап. 31 
тел./факс: 02/973 25 75; 973 28 68 
E-mail: evrosolutions@abv.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД 
3321 Козлодуй 
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg

ЕИК 201433565 
ИН по ЗДДС: 20143:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ 
ЮЛИЯ ГАГОВА

Р-л У-е “ Търговско” :..........................
_ j j f _ jjy.20\9  г. /Р. Димитрова/
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