
Анекс към ДОГОВОР № СБ04-01-03-142-20/01Д0.2020г.
за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова" АД -Гр,
Габрово"

Днес, 2021г,, в град Габрово, на основание чл.116, ал.1, т.З от ЗОП и резултати от
проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на доставка на 
медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова" АД - гр. Габрово" и избран изпълнител с 
Решение № РД-06-878/01.09.2020г, на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова" АД - 
Габрово, се сключи настоящият анекс №3 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

„Истлинк България" ООД, със седалище в град Пловдив, ул. "Йордан Йовков" №9, вписано в 
търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 115573932, представлявано от Кръстьо 
Веселинов Белев, от друга страна, наричано по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Страните се споразумяха както следва:
Преамбюл: С писмено уведомление изх, № 26/18.03.2021г. с Вх. № 880/19.03.2021г., лечебното 

заведение е било уведомено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че иска поправка на данни съдържащи се в чл.1, 
Приложение №1, неразделна част от договора. Страните, след, като се увериха, че предлаганата промяна 
на стоката отговаря на техническите характеристики заложени в спецификацията на възложителя и не 
следва да се прави промяна на доставната цена постигнаха съгласие за изменение на Приложение №1.

В дух на взаимни отстъпки и преговори страните се договориха да направят промяна в 
настоящия договор, като следва:.

В раздел „I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА" се правят следните изменения:

Член. 1, ПРИЛОЖЕНИЕ №1 се изменя, както следва:

1. 22.03, МАСКА за  лице  защитна. Клас N95/FFP2 без клапа. Да се чете „Anhui Lecang Sanitary
Materials Co. Ltd.", вместо ,,Ai)$urbecang Sanitary Materials Co. Ltd.".
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