
Анекс към ДОГОВОР № ДО-01-03-160-17/27.09.2017г. 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична 
лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ 

„Д-р Тота Венкова" АД -Гр. Габрово" 

Днес, 01.05.2018г., в град Габрово, на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и 
резултати от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична 
лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ 
„Д-р Тота Венкова" АД -Гр. Габрово" и избран изпълнител с Решение № 745 от 
30.08.2017г. на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова" АД - Габрово, се 
сключи настоящият анекс №2 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 Нели Иванова Савчева, от една страна, наричано по-долу 
"ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и 

„РИДАКОМ" ЕООД, със седалище в град София и адрес на управлението ул. „Коломан" 
№ 1, , вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175040885, 
представлявано от Дечо Петров Дечев, от друга страна, наричано по-долу 
"ИЗПЪЛНИТЕЛ". 

Страните се споразумяха както следва: 
Преамбюл: С протокол с Вх. № СБ09-1184/04.04.2018г. лечебното заведение е било 

уведомено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че иска поправка на техническа грешка на данни 
съдържащи се в чл.1,  Приложение №1, неразделна част от договора. Отделно 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ни уведомява, че по позиция № 24.7 от Приложение №1не било 
възможно да се извърши доставка на Агар на Мюлер - Хинтон с 5% конска кръв и 20mg/ I 
NAD, като се прави предложение за доставка на продукта от производител Biolab Inc. 
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: 
- Позиция 21.16 – каталожен № SD211 да се чете SD041; 
- Позиция 21.31 – каталожен № SD195 да се чете SD 170; 
- Позиция 21.35 – каталожен № SD098 да се чете SD296E; 

- Позиция № 24.7 - каталожен № МКМ02031 да се чете МНТ50090, като 
производител на стоката вместо „MKB test“ да се чете „Biolab Inc.“ 

Настоящият Анекс №2 от договора се състави и подписа в три еднообразни 
екземпляра на български език - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………………………. ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………….. 

Съгласувал: ……………………………….. 
 /Гл. счетоводител/ 

  ………………………………… 
/юрисконсулт/ 


