Допълнително Споразумение №

*»

към ДОГОВОР № 2 от 10.07.2019 г.

Днес,

г.., в гр. София, между:

Институт по електроника - БАН, с адрес: Р България, гр. София, бул.Цариградско шосе 72, ЕИК
000663694 и номер по ЗДДС ВБ 000663694, представляван от проф. дфн Петър Петров - Директор
на ИЕ-БАН й Катя Родева - гл. счетоводител на ИЕ-БАН съгласно Закона за БАН, Устава на БАН и
Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор/ наричано за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
"МОСТ Енерджи" АД, със седалище и адрес на управление: Р България, област София (столица),
община Столична, гр. София 1619, район Витоша, бул. България № 118, ЕИК 201325372 и ДДС
номер ВС201325372, представлявано от Тони Латева Тенева, в качеството на Член на Съвета на
директорите и Изпълнителен директор, съгласно публично достъпна информация в Търговския
Регистър, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
на основание чл. 4, ал. 2 от Договор № 2/10.07.2019 г.., във връзка с чл; 116, ал. 1, т. 1 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП), се сключи настоящото Допълнително споразумение, към Договор
№ 2 от 10.07.2019 г. за Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на
координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Институт по електроника - БАН,
като страните се споразумяха за следното:
1. Срокът на договора се удължава с 6 (шест) месеца - до 11.07.2021 г.
2 . Всички останали текстове и условия на Договор № 2 От 10.07.2019 г., които не са променени с

това допълнително споразумение остават в сила.
.3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от 11 януари 2021 г.
4 . Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра -

по един за всяка страна - и е неразделна част от договор № 2 от 10.07.2019 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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Катя Родева

- БАН
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