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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 

КЪМ ДОГОВОР № 28/28.08.2020 г. 

 

 

Днес, 04.04.2022 г. се сключи настоящото допълнително споразумение между:  

1. УСБАЛЕ "Акад. Ив. Пенчев" ЕАД, вписано в АВ към МП – Търговски 

регистър с № 000664332, с адрес на управление, гр. София, ул. "Здраве" № 2, 

представлявано от Изпълнителния директор - Проф. д-р Сабина Захариева, наричана по-

долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и от друга страна 

           2. „ХРОНО” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Витоша, 

ж.к. София Парк, сграда 16Б, ет.2, офис 8, ЕИК 130998890 представлявано от Пламен 

Пламенов Костов  в качеството му на Управител, наричано по-долу за краткост 

„Изпълнител”. 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните”, а всеки от 

тях поотделно „Страна”); 

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл.2, раздел I от 

договора, се сключи настоящото допълнително споразумение, като страните взеха 

предвид  следното:   

§ 1. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ 

1. Страните установяват, че въз основа на проведена обществена поръчка- 

публично състезание, открита с Решение № 38/09.03.2020 г. на Изпълнителния директор 

на УСБАЛЕ "Акад. Ив. Пенчев" ЕАД за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ И РЕАКТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА  УСБАЛЕ „АКАД. 

ИВ. ПЕНЧЕВ” ЕАД”, съгласно Решение 120/30.07.2020 г. на Изпълнителния директор 

на УСБАЛЕ "Акад. Ив. Пенчев" ЕАД за класиране на участниците и определяне на 

изпълнител на обществена поръчка, между тях е сключен договор №  28/28.08.2020 г. за 

изпълнение на поръчката с горепосочения предмет, наричан в настоящото споразумение 

„договора/ът”. 

2. Страните установяват, че в договора, определеният финансов ресурс на 

поръчката е в размер на 75 440.00 /седемдесет и пет хиляди четиристотин и четиридесет 

лева / без ДДС   и 90 528.00    / деветдесет хиляди, петстотин двадесет и осем  лева / с 

ДДС, който е максимално определената обща стойност. 

3. Страните установяват, че са завишени  нужди от  изследвания на пациенти на 

болницата  за което е необходимо закупуването  на допълнителни количества реактиви 

и химикали съгласно спецификацията на договор № 28/28.08.2020 г. 
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4. Страните установяват, че сключения договор е със срок на действие до 

28.08.2022, в хипотезата на гореизложеното, с цел осигуряване на непрекъсваемост на 

доставките, договорът следва да се измени в частта му, обща стойност на договора . 

§2. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО. 

Като взеха предвид горепосочените обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т.3 , 

страните се споразумяха за следното: 

§1. В чл. 4, ал. 1 от Раздел „ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ”,  Общата стойност на 

договора за доставка в размер ще се увеличи със сумата от 34 000.00 лв./Тридесет и 

четири хиляди лева/ без ДДС и   40 800.00 лв. / Четиридесет хиляди и осемстотин  лева/ 

с ДДС съобразно закупените количества до избор на изпълнител след проведена нова 

обществена поръчка, като единичните цени оферирани от изпълнителя се запазват. 

 

§ 2. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му 

от страните, като представлява  неразделна част от Договор № 28/28.08.2020  г. 

§ 3. Страните се споразумяха, че всички останали клаузи от договора остават 

непроменени. 

§ 4. Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра, по един за всяка от страните. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /п/  ИЗПЪЛНИТЕЛ: /п./ 

Проф. д-р С. Захариева, дмн                             Пламен Костов 

Изпълнителен директор                    Управител               

 


