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КЪМ ДОГОВОР №492/16Л2.2016 г.
от обществена поръчка с ID № 00494-2016-0021 с предмет “Доставка на медицински 

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

2017 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

“Ортомед Трейдинг” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив - 4004. ул. 
„Павел Калпакчиев'* № 43, тел: 088 9899292, ЕИК 203698509, представлявано от Методи Тенчев 
- управител, наричано за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ" от друга страна, наричано за краткост 
"ИЗПЪЛНИТЕЛ" от друга страна.

като взеха предвид необходимостта от доставка на по-големи количества от 
медицинското изделие система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с 
ревизионно стебло (удължен офсет на шийката) с яка и гладка повърхност за циментна 
фиксация и прес- фит капсула, с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей, 
покрит с хидроксиапатитна мантия), номенклатурна единица № 29 от обособена позиция № 
1, е код по НЗОК № М05055010000018, от Приложение № 1 към Договор за обществена 
поръчка №492/16.12.2016 г., възникнала в следствие на невъзможността да се предвиди точното 
количество от системите за ендопротезиране поради спецификата на медицинските показания 
на пациентите, нуждаещи се от ендопротезиране, на основание чл.116, ал.1, т.5 и т.6 във 
връзка с §23 от Преходните и заключителни разпоредби 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 № 1. номенклатурна единица № 29 се изменя от:

не. наименование Мярк
а

к-во ед. цена 
без ДДС

Обща 
ст-т без 
ДДС

Обща ст-т 
с ДДС код

код НЗОК

29

Система за ревизионно 
ендопротезиране на 
тазобедрена става с 
ревизионно стебло 
(удължен офсет на шийката) 
с яка и гладка повърхност за 
циментна фиксация и прес- 
фит капсула, с цялостно 
двойно покритие (вакуумен 
титаниева плазма-спрей, 
покрит с хидроксиапатитна 
мантия

брой 3

3766,66

11299,98 13559,98

М05055010000018



на:

не. наименование Мярк
а

к-во
ед. цена 
без ДДС

Обща 
ст-т без
д д с

Обща ст-т 
с ДДС код

код НЗОК

29

Система за ревизионно 
ендопротезиране на 
тазобедрена става с 
ревизионно стебло 
(удължен офсет на шийката) 
с яка и гладка повърхност за 
циментна фиксация и прес- 
фит капсула, с цялостно 
двойно покритие (вакуумен 
титаниева плазма-спрей, 
покрит с хидроксиапатитна 
мантия

брой 6

3766,66

22599,96 27 119,95

М05055010000018

2. Общата цена на договора се увеличава със стойността на 3 /три/ броя системи за ревизионно 
ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло (удължен офсет на шийката) с яка и 
гладка повърхност за циментна фиксация и прес-фит капсула, с цялостно двойно покритие 
(вакуумен титаниева плазма-спрей, покрит с хидроксиапатитна мантия), а именно 27 119,95лв. 
с ДДС, като в тази връзка клауза Чл. 2.(1) от Договор за обществена поръчка № 492/16.12.2016 
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 184 741,59 лева без 
ДДС или 221 689,91 лева с включен ДДС.

3. Всички други клаузи от Договор за обществена поръчка № 492/16.12.2016 остават 
непроменени.

4. Настоящото допълнително споразумение представлява неразделна част от Договор за 
обществена поръчка № 492/16.12.2016г.

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:

За УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ'' ЕАД 
Доц.д-р Григорий Иванов Неделков, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР




