Анекс към ДОГОВОР № СБ04-01-02-166-21 /01.07.2021

„Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група А
"Храносмилателна система и мет аболизъм" и анатомо-терапевтична група М
"Мускулно-скелетна система"за нуждите на МБАЛ„Д-р Тота Венкова“ АД по Рамково
споразумение № РД-11-164/29.03.2021 г"
,/

'/

f ,‘ %
/

Днес, ..V...-.........'.... 2021г., в град Габрово, на основание чл.7, ал.З, пар. 3, ал.2 от Преходни и
заключителни разпоредби на Постановление № 146 от 09.06.2015г. 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
„Фьоникс Фарма“ ЕООД, със седалище в гр. София, ул. „Околовръстен път“ №199А вписано в
Агенция по вписванията с ЕИК 203283623, представлявано от Веселин Кунев и Даниела Николовапълномощници, от друга страна, наричано по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Страните се споразумяха както следва:
Преамбюл: Между страните е безспорно установено, че са сключени следните договори:
Договор № СБ04-01-02-174-20 от 04.11.2020г. със „Софарма Трейдинг“ АД, Договор № СБ04-0102-177-20 от 04.11.2020г. със „Фьоникс Фарма“ ЕООД за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Доставка на лекарствени продукти/лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства, и
други нетерапевтични продукти/ за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово и Договор №
СБ04-01-02-166-21/ 01.07.2021 с предмет: „Доставка на лекарствени продукти от анатомо-

терапевтична група А

"Храносмилателна система

и мет аболизъм" и анатомо-

терапевтична група М "Мускулно-скелетна система" за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота
Венкова“ АД по Рамково споразумение № РД-11-164/29.03.2021 г ”. Страните приемат, че е
налице обстоятелството, че по договорите са уговорени доставки на едни и същи лекарствени продукти,
но с различни цени, като по първият и вторият посочен договор цените са по- ниски от тези договорени
по рамковото споразумение. Въз основа на дадената правна възможност в Постановление №
146/09.06.2015г. на МС страните се съгласяват, че до изтичане срока Договор № СБ04-01-02-174-20 от
04.11.2020г. със „Софарма Трейдинг" АД, Договор № СБ04-01-02-177-20 от 04.11.2020г. със „Фьоникс
Фарма"

ЕООД

за

възлагане

на

обществена

поръчка

с

предмет:

Доставка

на

лекарствени

продукти/лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства, и други нетерапевтични
продукти/ за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заявява
лекарствени средства по Договор № СБ04-01-02-166-21/01.07.2021 г. „Доставка на лекарствени

продукти

от

анатомо-терапевтична

група

А

мет аболизъм" и анатомо-терапевтична група М
нуждите

на МБАЛ „Д-р

Тота Венкова" АД

"Храносмилателна

система

и

"Мускулно-скелетна система" за

по Рамково

споразумение №

РД-11-

164/29.03.2021 г ”. Страните постигнаха съгласието посочено в настоящия Анекс №1 да се отнася за
следните лекарствени продукти:

■

Междунаро
дно
непатентно
наименова
н и е /INN/

Анатомотерапевтичен
код /АТСкод/

Об.пози
ция №

Мярка
/mg, Необходим
брой
tabl.,
Начин на
мярки
приложение
ml./

2 М03АВ01

Suxamethonium парентерална mg

2 М03АС06

Pipecufonium

■' /

парентерална mg

Ед цена
за
единица
мярка
без ДДС

Ед цена
за
единица
мярка с
ДДС

130000

0,042512

0,051014

2400

0,648537

0,778244

Настоящият Анекс № 1 влиза в сила от деня на подписването му и се състави и подписа в три
еднообразни екземпляра ца български език - дйаза ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/Изпълнителен |щректбр/
V

Съгласувал:

...... :.... ...........,

I

ИЗПЪЛНИТЕЛ
Веселин Куне

|

,. •

/Гл. счетоводител/
V\

Даниела Николова

...........
/юрискойрулт/
Recoverable Signature

X

Съгласувано

Евгени Чалов
Юрисконсулт Фьоникс фарма ЕООД
Signed by: evgeni.chalov@phoenixgroup.eu

