
Анекс към Договор № СБ04-01-02-122-20 от 10.08.2020г. за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени и медицински 
изделия за хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр,

Габрово"

Днес, 2021г., в град Габрово, на основание чл.7, ал.З, пар. 3, ал.2 от
Преходни и заключителни разпоредби на Постановление № 146 от 09.0б.2015г. на 
Министерски съвет, за създаване на централен орган за покупки в сектор 
"Здравеопазване", се сключи настоящият анекс №1 към договор между:

МБАЛ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД, със седалище в град Габрово и адрес на 
управлението ул. "Д-р Илиев Детския" № 1, вписано в търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК 107507217, Данъчен № 1070018787, представлявано от
изпълнителния директор д-р Минко Цвятков Михов, от една страна, наричано по-долу 
"ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и •'

■

„Екос Медика" ООД, със седалище в гр. София, ул. „Голям Братан" №8 вписано в 
Агенция по вписванията с ЕИК 831029075, представлявано от Гергана Николаева Шейкова, 
в качеството си на управител от друга страна, наричано по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Страните се споразумяха както следва:
Преамбюл: Между страните е безспорно установено, че е сключен Договор № СБ04- 

01-02-122-20 от 10.08.2020г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
лекарствени и медицински изделия за хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота 
Венкова" АД, гр. Габрово". Между МБАЛ „Д-р Тота Венкова" АД и „Екос медика" ООД е 
сключен договор Договор № CB04-01-02-GJ-21/$/.*.^.£.:t£/..r. „Доставка на лекарствени 
продукти по Обособена позиция, № 1 „Лекарствени продукти за Анатомо- 
терапевтична група В „Кръв и кръвотворни органи" и А натомо-терапевтична група 
L „Антинеопластични и иимуномодулиращи средства за нуждите на МБАЛ „Д-р 
Тота Венкова" АД по Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021 г”. Страните 
приемат, че е налице обстоятелството, че по вторият договор цената на" лекарствен 
продукт е по ниска. Въз основа на Постановление № 146/09.06.2015г. на МС страните се 
съгласяват, че на основание чл. 35 Договор № СБ04-01-02-122-20 от 10.08.2020г. за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени и медицински 
изделия за хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово" следва да 
се прекрати договора по конкретна позиция. Страните постигнаха съгласието посочено в 
настоящия Анекс №1 да се отнася за следните лекарствени продукти:

Прекратява настоящия договор по позиция

1.01. B05DB Solution for peritoneal dialysis: Glucose monohydrate, Sodium Lactate, Sodium 
chloride, Magnesium chloride, Calcium Chloride. Количество активно вещество: 13.6 
g/1, 4.48 g/1, 5.38 g/1, 0.051 g/1, 0.184 g/1 [1.36% w/v) 2000 ml ; ,v-U;V;

1.03. B05DB Solution for peritoneal dialysis: Glucose monohydrate, Sodium Lactate,(Sbdium; 
chloride, Magnesium chloride, Calcium Chloride. Количество активно вещество: 22.7 
g/1,4.48 g/1, 5.38 g/1, 0.051 g/1,0.184 g/1 [2.27% w/v) -  2000 ml



1.05. B05DB Solution for peritoneal dialysis: Glucose monohydrate, Sodium Lactate, Sodium 
chloride, Magnesium chloride, Calcium Chloride. Количество активно вещество: 38.6 
g/1, 4.48 g/1, 5.38 g/1, 0.051 g/1, 0.184 g/1 (3.86% w/v) -  2000 ml

Настоящият Анекс № 1  влиза в сила от деня на подписването му и се състави и 
подписа в три еднооб^ащ гей^м пляра на български език - два за ВЪЗЛОЖЙТЕУШлъедигК" 
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ^, - , ,, хЧ, \ \
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