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Днес, О f ._О{.2021 г., в гр. София, между:
1. ВОЕННА
АКАДЕМИЯ
„ГЕОРГИ
СТОЙКОВ
РАКОВСКИ", с адрес: гр. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82, с
ЕИК: 129003305 представлявана от полковник Емил
Янев Зам.-началник по администрацията и логистиката на Военна академия „Г.
С. Раковски", упълномощен със Заповед № СИ29-РДО2-640/30.10.2020 г.
на Началника на Военна академия „Г. С. Раковски" и подполковник
, Стайков - Началник на отдел „Финанси, програмиране
Димитър
и обществени поръчки"
наричани по-долу за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,
и
2. ,,МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД, със седалище и адрес
на управление град София, ул. ,,Магнаурска школа" №11, сграда на
„Хайтек Парк Изот", етаж 2, офис 217, ЕИК 131350590, и ДДС номер
BG131350590 представлявано от Алексей:
Алексов, в качеството
на управител, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга
страна,
На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП се сключи настоящото
допълнително споразумение за изменение на договор № 3/11.03.2020 г., с
рег. № СИ-29-1907/11.03.2020 г. за обявена обществена поръчка с предмет
„Осигуряване на невъоръжена физическа, мобилна охрана и контрол на
пропускателния режим в имот-публична държавна собственост в
управление на Военна академия „Г. С. Раковски" - обект на адрес бул.
„Евлоги и Христо Георгиеви" № 82, гр. София, публикувана в АОП с №
00063-2019-0006.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
Изменят договор № 3/11.03.2020 г., с рег. № СИ-291907/11.03.2020 г. поради следните фактически и правни основания:
На основание Постановление №331/26.11.2020 г. на
Министерския съвет за определяне на нов размер на минималната работна
заплата за страната от 01.01.2021 г. в размер на 650 (шестстотин и

петдесет) лева, писмо рег. № СИ-28-3536/03.12.2021 г. на управителя на
„МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД и на основание чл. 8, ал. 3 от договора
в сила от 01.01.2021 г. се изменя чл. 8, ал. 1 от договора и той добива
следното съдържание:
Чл. 8, ал. 1 Срещу предоставянето на услугата по чл. 1 от
договор № 3/11.03.2020 г., с рег. № СИ-29-1907/11.03.2020 г.,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечно
възнаграждение в размер на 9 601,33 (девет хиляди, шестстотин и един
лева и 33 стотинки) лева без включен ,[1,ДС, 11 521,60 (единадесет хиляди,
петстотин и двадесет и един лева, и 60 стотинки) лева с включен ДДС в т.
ч. (цена 1 025,37 лв. (хиляда, двадесет и пет лева и 37 стотинки) за един
охранител без включен ДДС, 1 230,44 (хиляда двеста и тридесет лева, и
44 стотинки) за един охранител с включен ,[1,ДС, месечна цена за СОТ
125,00 (сто двадесет и пет лева) лева без включен ,[1,ДС, 150,00 (сто и
петдесет лева) лева с включен ,[1,ДС, 248,00 (двеста четиридесет и осем
лева) лева без включен ДДС, 297,60 (двеста деветдесет и седем лева и 60
стотинки) лева за месечна такса за използване на автомобил на 24 часово
разположение от охранителя на пост №3, съгласно Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора и
допълнителното споразумение) по реда и начините упоменати, по-долу в
настоящия договор.
Останалите условия на договор № 3/11.03.2020 г., с рег. № СИ29-1907/11.03.2020 г. запазват действието си, доколкото не противоречат
на уговореното по-горе.
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