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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №3
Договор
Дата: ..
Група:..»

V,
...

КЪМ ДОГОВОР №345/07.09.2016 г. J
от обществена поръчка с ID № 00494-2016-0021 с предмет "Доставка на лекарствени 

продукти за онкологични заболявания и лекарствени продукти за болни на диализно 
лечение за УМБАЛ”Царнца Йоанна-ИСУЛ”ЕАД“

Днес. 7 г. в гр. София,

УМБАЛ "Царица Й оанна-И С У Л " Е А Д, 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

„ФЬОНИКС Фарма”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София-1700, ул. 
"Околовръстен път“ № 199 а, тел: 02/ 965 8100, факс 02/965 8828, ЕИК 203283623: 
представлявано от Веселин Кунев и Юлиан Неделчев -  управители, чрез пълномощници 
Красимир Николаев и Даниела Николова с пълномощно № 282/11.02.2016 г., наричано за 
краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ" от друга страна,

като взеха предвид необходимостта от доставка на по-големи количества от лекарствения 
продукт с INN Pembrolizumab 50mg, парентерална форма, с АТС L01XC18, номенклатурна 
единица № 59 ог обособена позиция № 1 с търговско наименование Keytruda J1. 50mg х I от 
Приложение № 1 към Договор за обществена поръчка №345/ 07.09.2016 г., и лекарствения 
продукт с INN Vandetanib 300 mg, перорална форма, с ATC L01XE12, номенклатурна единица 
№ 78 от обособена позиция № 1 с търговско наименование Caprelsa tab!.300mg х 30. 
възникнала в следствие на невъзможността да се предвиди точното количество от лекарствения 
продукт поради спецификата па неговите терапевтични показания, на основание чл.116, ал.1, 
т.6 на ЗОП и чл. 16, ал. 1 от Договора.

страните се споразумяха за следното:

1. Текстът в Раздел "Количество" па Приложение № 1, неразделна част от Договора, в частта за 
обособена позиция № 1. номенклатурни единици № 59 и № 78 се изменя от:

н.е. АТС INN лек. форма ед.
м к-во търговско

наименование
I |,ена за 

DDD

I фна за 
единица 
мяркас 

ДДС

Единична 
цена е 

ДДС на 
опаковка

59 L01XC18 Pembrolizumab
50mg

парентерална
форма фл. 42 Keytruda П. 

50mg х I 80,88000 4044.00 4044,00

78 L01XE12 Vandetanib 300 
mg

перорална
форма ОП. 24 Caprelsa 

tabl ЗООтд х 30 1,09440 9849,60 9849.60

на:

н.е АТС INN лек. форма ед.
м

к-
во търговско

наименование
1{е на за 

DDD

Цена за 
единица 
мяркас

ДДС

Единичн 
цена с 

ДДС на 
опаковк

59 L01XC18 Pembrolizumab
50mg

парентералн 
а форма фл. 49 Keytruda П. 50mg х 

1 80,88000 4044.00 4044,00



78 L01XE12 Vandetanib 300 
mg

перорална
форма ОП. 26 Caprelsa 

tabl.300mg х 30 1,09440 9849,60 9849,6С

2. Общата цена на договора се увеличава със стойността на 7 /седем/ флакона Keylruda Л. 50mg 
- 28 308,00 лв. е ДДС, и със стойността на 2 /две /опаковки/ Caprelsa tabl.300mg х 30 -  19699,20 
лв. е ДДС, каго в тази връзка клауза Чл. 2.(1) от Договор за обществена поръчка №345/ 
07.09.2016 г. се изменя, както следва:

„Чл. 2.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за всяка една 
извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Доставка, съгласно единичните 
цени, посочени в Ценовото предложение и Техническата спецификация, представляваща 
Приложение № 1. Посочените в Ценовото предложение и Техническата спецификация цени 
включват всички такси и други разходи във връзка с Доставката до мястото на изпълнение по 
чл. 3. ал. 5. Общата стойност за извършване на доставките за целия срок на Договора е 5 046 
310,00 лева без ДДС или 6 055 572,00 лева е включен ДДС.

3. Всички други клаузи от Договор за обществена поръчка №345/ 07.09.2016 г. остават 
непроменени.

4. Настоящото допълнително споразумение представлява неразделна част от Договор за 
обществена поръчка №345/ 07.09.2016 г.

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




