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BG-София:  

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 

І: Възложител 

Публичен 

I.1) Наименование и адрес 

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695317 

BG411, Министерство на здравеопазването, пл. Света Неделя 5, За: Евелина Василкова, 

България 1000, София, Тел.: 02 9301466, E-mail: evasilkova@mh.government.bg, Факс: 02 

9301451 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес (URL): http://www.mh.government.bg. 

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha. 

I.2) Вид на възложителя 

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни 

регионални или местни подразделения 

I.3) Основна дейност 

Здравеопазване 

ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора 

II.1) Обект на поръчката 

Доставки 

ІI.2) Процедурата е открита с решение 

№: РД-11-46 от 16.02.2016 г.  

ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки 

00080-2016-0005 

ІI.4) Описание на предмета на поръчката 

„Закупуване на оборудване по предварително дефиниран проект №4 „Подобрено качество 

на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ по Програма БГ 07 „Инициативи за 

обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов 

механизъм (НФМ) и Финансовия механизъм на европейската икономическо пространство 

(ФМ на ЕИП). Обществената поръчка се състои от 7 (седем) обособени позиции, както 

следва Обособена позиция №1 с предмет: “Доставка на инкубатори за интензивни грижи за 

новородени и недоносени деца с екстремно ниско тегло, инкубатори за интензивна грижа за 

новородени и недоносени деца, инкубатори за специални грижи за новородени и 

транспортни инкубатори с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за 

новородени деца“ Обособена позиция №2 с предмет: „Доставка на апарати за механична 
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вентилация за новородени и недоносени деца, апарати за механична вентилация за 

новородени и деца, апарати за механична вентилация за новородени и недоносени деца с 

екстремно ниско тегло и апарати за постоянно положително налягане в дихателните 

пътища“; Обособена позиция №3 с предмет: „Доставка на инфузионни помпи, монитори за 

основни жизнени функции с пулсоксиметър, дефибрилатори и ЕКГ апарати“; Обособена 

позиция №4 с предмет: „Доставка на апарати за церебрално функционално мониториране, 

апарати за инхалаторно приложение за азотен окис и апарати за контролирана церебрална 

хипотермия“; Обособена позиция №5 с предмет: „Доставка на рентгенови преносими 

апарати и мобилни ултразвукови апарати“ Обособена позиция №6 с предмет:„Доставка на 

лампи за фототерапия и лампи за интензивна фототерапия (360 градуса)“; Обособена 

позиция №7 с предмет: „Доставка на ултразвукова апаратура 2D и Ултразвукова апаратура 

3D“. 

III: Условия на договора 

ІII.1)  

Номер на договора: РД-11-320 от 27.09.2016 г.  

ІII.2) Договорът е сключен след 

процедура за възлагане на обществена поръчка 

Поръчката е възложена на обединение 

НЕ 

III.3) Изпълнител по договора 

BG411, Вега Медикал ЕООД ЕИК 201090465, бул. България №109, Бизнес център Вертиго, 

ет. 2, офиси 2.6-2.7, България 1517, София, Тел.: 02 9714008, E-mail: office@vegamedical.bg, 

Факс: 02 9712085 

Изпълнителят е МСП: да  

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители 

НЕ 

ІII.5) Предмет на договора 

Обособена позиция №: 2 „Доставка на апарати за механична вентилация за новородени и 

недоносени деца, апарати за механична вентилация за новородени и деца, апарати за 

механична вентилация за новородени и недоносени деца с екстремно ниско тегло и апарати 

за постоянно положително налягане в дихателните пътища“. 

ІІI.6) Срок на изпълнение 

Срок в месеци 

3 

ІII.7) Стойност, посочена в договора 

2931486 BGN без ДДС 
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III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 

средства от Европейския съюз 
Финансирането е 85% от стойността на договора. 

IV: Приключване на договора 

договорът е изпълнен 

ІV.1) Дата на приключване 

11.01.2017 г.  

ІV.3) Договорът е изменян 

НЕ 

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок 

ДА 

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем 

ДА 

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора 

2931486 BGN без ДДС 

ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки 

НЕ 

V: Допълнителна информация 

Последното плащане по договора е извършено на 11.01.2017 г. с БПН № Е01401 

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление 

16.02.2017 г.  

VII: Възложител 

VII.1)  

Трите имена: д-р Илко Тодоров Семерджиев 

VII.2)  

Длъжност: Министър на здравеопазването 
 


