
Анекс към ДОГОВОР № СБ04-01-02-226-20/30.11.2020Г.
„Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 2 за нуждите на МБАЛ„Д-р 

Тота Венкова" АД по Рамково споразумение № РД-11-277/2^.06.2020 г”

Днес, 2021г., в град Габрово, на основание чл.7, ал.З,' пар. 3, ал.2 от Преходни и
заключителни разпоредби на Постановление № 146 от 09,06.2015г, 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 Цвятко вМихов; от една 
страна, наричано по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и . .

„Софарма Трейдинг“ АД, със седалище в гр.София и адрес на управление ул."Лъчезар Станчев,, 
№5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А", ет.12, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103267194, 
представлявано от Димитър Димитров, 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. 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 № 
СБ04-01-02-226-20/30.11.2020г. „Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 2 за 
нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова" АД по Рамково споразумение № РД-11-277/2#.06.2020 г”. Страните 
приемат, че е налице обстоятелството, че по двата договора са уговорени доставки на едни и същи 
лекарствени продукти, но с различни цени, като по първият 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, 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 До говор №СБ04-01-02-226-20/30.11.2020г. „Доставка на лекарствени продукти 
по Обособена позиция № 2 за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова" АД по Рамково споразумение № РД- 
11-277/2^.06.2020 г”. Страните постигнаха съгласието посочено в настоящия Анекс №1 да се отнася за 
следните лекарствени продукти:, ’ .•

1. Анатомот^апевтичвй код N02AX02, Tramadol, флл/амп., Tramadol amp 50 mg/ml 2 ml
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Съгласувал:

влиза в сила от деня на подписването и се о£стави и подписа в три 
 ̂ск^ език - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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