ДОПЪЛНИТЕЛНО

СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ

Д О Г О В О Р № РД04-25/23.03.2020 г.
№

/

......

Днес.......................................................г. , в гр. София, между:

1. М И НИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИ АЛ НАТА ПО ЛИ ТИКА (МТСП),
с адрес: гр. София, п.к. 1051 ул. „Триадица" № 2, ЕИК 000695395, представлявано от
М илена Петрова - Главен секретар, упълномощ ено лице по чл. 7, ал. 1 от Закона за
общ ествените поръчки (ЗОП), съгласно Заповед № РД01-386/23.06.2020 г. на министъра
на труда и социалната политика, и Евгени Гогушев - директор на дирекция ..Ф инанси'’,
наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ”, от една страна,
И
2. „МИТРА ТРА Н С Л Е Й Ш Ъ Н С “ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София. п.к. 9000. ул. „Цар Асен" № 11, ет. 1, офис 4, ЕИК 103913291, представлявано от
Д и лянаЧл 37от3° п Илиева. в качеството на управител на дружеството, наричано по-долу за
краткост ..ИЗПЪЛНИТЕЛ’", от друга страна, ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
наричани заедно ..Страните", а всеки от тях поотделно „Страна“,

Па основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с предстоящ о сключване на
рамково споразумение с предмет: „О сигуряване на устни и писмени преводи за нуждите
на органите на изпълнителната власт и техните администрации” с две обособени позиции:
Позиция 1: ..Осигуряване на устни преводи за нуждите на органите на изпълнителната
власт и техните администрации”; Позиция 2: „Осигуряване на писмени преводи за
нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации" от М инистерсво
на финансите и провеждане на процедура по вътрешен конкурентен избор и сключване на
договори от М инистерство на труда и социалната политика,
Страните се споразумяха за следното:
§1. Страните се съгласяват определеният срок в чл. 4 от Договор № РД0425/23.03.2020 г. да се удължи с до 6 (шест) месеца, считано от 31.08.2020 г.
§2. Настоящото допълнително споразумение се прекратява:
1. С изтичане на срока, посочен в § 1;
2. Едностранно от Възложителя, в три дневен срок от склю чване на договор със
същия предмет с избрания изпълнител въз основа на проведена процедура по вътрешен
конкурентен избор в следствие на сключено ново Рамково споразумение.
3. При неизпълнение на задължението по §3.
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§3.

Изпълнителят

се

задължава

да

предприеме

необходимите

действия

за

привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора,
в срок до 5 (пет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.
§4. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30
(тридесет) дни след прекратяването на настоящ ето споразумение.
§5. Всички останали клаузи по горепосочения договора остават непроменени.
Споразумението е неразделна част от договор № РД04-25/23.03.2020 г.
Настоящето споразумение се подписа в четири еднообразни екземпляра - три за
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Чл. 37 от ЗОП, във вр. с
Регламент (ЕС) 2016/679
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М. Петрова

ДИ ЛЯ НА ИЛИЕВА

МИЛЕНА ПЕТРОВА

УПРАВИТЕЛ

Упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП,
съгласно Заповед № РДО1-386/23.06,2020 г.
[^ )

ЯесоуеиЬ!«? БщпаТиге

Чл. 37 от ЗОП,
вр. с
Регламент (Е С )2016/67

ЕВГЕНИ ГОГУШЕВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ"
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