
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

9МБААЧ|арниа Йоакна- 
_ИСЖ! ЕД^^РРфия

Договор 
Дата:
Група:-----------

КЪМ ДОГОВОР X» 491/16.12.2016 г. ^
от обществена поръчка с ID № 00494-2016-0026 с предмет “Доставка на медицински 

изделия за тазобедрено и коленно ендопротезиране за нуждите на УМБАЛ„Царица
Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”

M ilДнес, . . < х 2011 г. в гр. София,

У М Б А Л "Ц арица 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

„ФАРКОЛ” АД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, п.к. 8000, ул. "Сан 
Стефано“ № 28, тел: 056 851721, факс 056 851721; ЕИК 102227154, представлявано от Таня 
Минчева Минчева - Базотева и Георги Петков Базотев, наричано за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ" 
от друга страна,

като взеха предвид необходимостта от доставка на по-големи количества от импланти за 
коленно ендопротезиране -  “Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става", 
номенклатурна единица № 6 от обособена позиция № 2 с код -  НЗОК М06061010000007 от 
Приложение № 1 към Договор за обществена поръчка № 491/16Л2.2016 г., възникнала в 
следствие на невъзможността да се предвиди точното количество от импланти за коленно 
ендопротезиране и поради специфичните медицински показания на пациентите, на основание 
чл.116, алЛ, т.6 на ЗОП и чл. 16, ал. 1 от Договора,

страните се споразумяха за следното:

1. Текстът в Раздел "Количество" на Приложение № 1, неразделна част от Договора, в частта за 
обособена позиция № 2, номенклатурна единица № 6 се изменя от:

об
. 

по
з.

 
№

/н
.е

. 
№

Наименование Мярка К-во ед.цена 
без ДДС

Обща с- 
ст без 
ДДС

Обща с- 
ст с ДДС

код-НЗОК

2 Импланти за коленно  
ендопротезиране

6
Система за уникондилно 

ендопротезиране на 
колянна става

брой 8 3500,00 28000,00 33600,00 М 06061010000007

на:

об
. 

по
з.

 
№

/н
.е

. 
№

Наименование Мярка К-во ед.цена 
без ДДС

Обща с- 
ст без 
ДДС

Обща с- 
ст с ДДС код-НЗОК

2 Импланти за коленно  
ендопротезиране

6
Система за уникондилно 

ендопротезиране на 
колянна става

брой 12 3500,00 42000.00 50400.00 М06061010000007



2. Общата цена на договора се увеличава със стойността на 4 /четири/ броя „системи за 
уникондилно ендопротезиране на колянна става“’ с код -  НЗОК М06061010000007, а именно 
14 000.00 без ДДС и 16 800.00 е ДДС, като в тази връзка текстът на чл. 2.(1) от Договор за 
обществена поръчка № 491/16.12.2016 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. Посочените в Ценовото предложение 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 473 583.63 лева без 
ДДС или 568 300.36 с включен ДДС.

3. Всички други клаузи от Договор за обществена поръчка № 491/16.12.2016 г., остават 
непроменени.

4. Настоящото допълнително споразумение представлява неразделна част от Договор за 
обществена поръчка № 491/16.12.2016 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.

За УМБАЛ ..Цари], 1оанна-ИСУЛ“’ ЕАД 
Доц.д-р Григорий Иванов Неделков, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

\




