
 
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1  

КЪМ ДОГОВОР № 10 ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И 

ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ 

 

Днес 15.09.2016 г. в гр. Монтана на основание чл.116, ал.1,т.1 от Закона за 
обществените поръчки, във връзка с  Решения на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-
р Ст.Илиев” АД гр.Монтана № Р-18 от 29.07.2016г. за извършено класиране и 
определяне на изпълнител и № Р- 20 от 31.08.2016 г. за определяне класирания на второ 
място за изпълнител , се сключи настоящето допълнително споразумение  между: 
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"-АД, ЕИК: 111047073 
с адрес: гр. Монтана, ул.„Сирма войвода” №4, тел.:  096 305150,  факс:  096 307554, 
представлявано от Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за 
краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна, 
       и  
„Софарма Трейдинг” АД , ЕИК / БУЛСТАТ: 103267194 
с адрес: гр.София 1756, община Столична, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” 5, 
Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет.12, тел.: 02 8133660, представлявано от Димитър 
Георгиев Димитров, наричано по-долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, 
за следното :  

1. Страните се споразумяха, приложената спецификация по т.І.1.1.към договора да 
бъде допълнена с :  

 

Ном.един. 
Наименование 

/вид/изисквания 
мярка 

прогн 

кол. 

Произво 

дител 

Предл. 

разф 

Ед. цена 

в лв. с 

ДДС за 

единица 

мярка 

 

Ед. цена в 

лв. с ДДС за 

предложена 

разфасовка 

Обща 

стойност 

в лв. с 

ДДС 

 

143 Стерилни 

еднократни 

операционни 

чаршафи с прорез 

и с лепяща част , 

възпрепятстващи 

преминаването на 

течности и 

бактерии 45х75см. 

Бр 100 HARTMANN 65 1.23 79.95 123.00 

 
2.Общата стойност на доставките по договора, посочена в т. ІІ.2.2. от договора е 
прогнозна, в зависимост от заявените количества, които са прогнозни, съгласно т. 
ІІ.2.4. от договора. 

 
Настоящето допълнително споразумение се състави в два еднообразни 

екземпляра  – по един за всяка от страните, неразделна част е от горепосочения 

договор и се подписа, както следва: 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                         ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

………П………                                                  ………П………… 
Д-Р Т. ТОДОРОВ 

ИЗП.ДИРЕКТОР 

 

………П……….. 

ПЛ.ГЕОРГИЕВА 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ                       



 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1  
КЪМ  ДОГОВОР № 29 ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ И 

ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ 

 
Днес 15.09.2016 г. в гр. Монтана на основание чл.116, ал.1,т.1 от Закона за 

обществените поръчки, във връзка с  Решения на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-
р Ст.Илиев” АД гр.Монтана № Р-18 от 29.07.2016г. за извършено класиране и 
определяне на изпълнител и № Р- 20 от 31.08.2016 г. за определяне класирания на второ 
място за изпълнител , се сключи настоящето допълнително споразумение  между: 
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"-АД, ЕИК: 111047073 
с адрес: гр. Монтана, ул.„Сирма войвода” №4, тел.:  096 305150,  факс:  096 307554, 
представлявано от Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за 
краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна, 
       и  
„Истлинк България” ООД , ЕИК / БУЛСТАТ: 115573932  
с адрес: гр.Пловдив 4000, община Пловдив, район Централен, ул.„Йордан Йовков” 9, 
тел.: 02  9833139, факс: 02 9835122, представлявано от Кръстьо Веселинов Белев, 
наричано по-долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за следното: 
 

1. Страните се споразумяха, приложената спецификация по т.І.1.1.към договора да 
бъде допълнена с :  

 

Ном.един. 
Наименование 

/вид/изисквания 
мярка 

прогн 

кол. 

Произво 

дител 

Предл. 

разф 

Ед. цена в 

лв. с ДДС 

за 

единица 

мярка 

 

Ед. цена в лв. 

с ДДС за 

предложена 

разфасовка 

 

Обща 

стойност 

в лв. с 

ДДС 

 

136 Калцуни - 

полиетиленови 

с размер 

15х39см 

чифт 15 000 ШФХП- 

Шаосинг 

Фучинг 

Хелт 

Продъктс 

Ко. Лтд., 

Китай 

100 0.044 4.40 660.00 

 
2.Общата стойност на доставките по договора, посочена в т. ІІ.2.2. от договора е 
прогнозна, в зависимост от заявените количества, които са прогнозни, съгласно т. 
ІІ.2.4. от договора. 

 
Настоящето допълнително споразумение се състави в два еднообразни 

екземпляра  – по един за всяка от страните, неразделна част е от горепосочения 

договор и се подписа, както следва: 

                    
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                        ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

………П………                                                 ………П………… 
Д-Р Т. ТОДОРОВ 

ИЗП.ДИРЕКТОР 

 

………П……….. 

ПЛ.ГЕОРГИЕВА 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ           


