
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

КЪМ ДОГОВОР №267/30.06.2016 г.

l. СофияШ  ,

--------0 1 '  -

с предмет “Доставка на сетове за еднократна употреба за апарат за мембранна плазмафереза 
„Хемофеникс” за УМБАЛ“Царица Йоанна-ИСУЛ“ЕАД“, сключен на основание чл. 41 от ЗОП 
/отм./ след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, записана в РОГ1 на АОП е ID № 
00494-2016-0019

Д н е с , 2017 г. в гр. София,

У М Б АЛ "Ц а ри ц а Йоа нн а- ИСУЛ "ЕАД,  със седалище и адрес на управление в гр. 
София, район "Оборище", ул."Бяло море"№8, тел. 9432215, факс 9432180, ЕИК 831605806, 
представлявано от доц. д-р Григорий Неделков, дм -  Изпълнителен директор, наричано за 
краткост по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна, и

„ДИТОМЕД&Ю Д със седалище и адрес на управление гр. София - 1303, ул. „Овче 
поле“ № 122, тел.: 02 8033024, факс: 02 8033034, ЕИК 200048189, представлявано от Мартин 
Дянков - управител, наричано за краткост "ИЗЕ1ЪЛНИТЕЛ" от друга страна,

като взеха предвид настъпили съществени промени в срока и обема на финансирането на 
обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които 
той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди, на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП, и 
във връзка с §23 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, страните се 
споразумяха за следното:

1. Текстът на Чл. 4. ал.1. от Договор за обществена поръчка №267/30.06.2016 г. се изменя 
така: „Договорът се сключва за срок до 07.06.2017 г., или до изчерпване на останалото 
количество по договора стерилни мембранни плазмени филтри за еднократна употреба „Роса“, 
което от двете събития настъпи първо.”

2. Считано от 01.03.2017 г. доставната цена на един брой стерилен мембранен плазмен 
филтър за еднократна употреба „Роса“ се изменя от 2 390,00лв. без ДДС на 2151,00 лв. без 
ДДС.

3. Всички други клаузи от Договор за обществена поръчка №267/30.06.2016 г. остават 
непроменени.

4. Настоящото допълнително споразумение представлява неразделна част от Договор за 
обществена поръчка № 267/30.06.2016 г.

Допълнителното споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра -  по 
един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: . . . . г~ ^ ч
' \За УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД 

Доц.д-р Григорий Иванов 11едедков. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Ш  /А /

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..

За „ДИТОМЕД’£< 
Мартин Дянков 
УПРАВИТЕЛ




