
 

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: Шенай Еминова, 

България 1000, София, Тел.: 02 9301350, E-mail: seminova@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-11-440 от 29.12.2016 г.  

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

00080-2016-0032 

ІI.4) Описание на предмета на поръчката 

„Доставка на лекарствени продукти за 2017 г., отпускани по реда на Наредба № 34 от 

25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет за лечението на 

български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно 

осигуряване, за лечение на пациенти със СПИН, туберкулоза, психични и поведенчески 
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разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост“, състояща 

се от 29 обособени позиции 

 

III: Условия на договора 

ІII.1)  

Номер на договора: РД-11-141 от 28.04.2017 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, ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ ЕАД, бул. „Рожен“ № 24, България 1271, 

София, Тел.: 028103-990, E-mail: irena.kunova@adpharma.com, Факс: 028103-993 

Изпълнителят е МСП: да  

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители 

НЕ 

ІII.5) Предмет на договора 

„Доставка на лекарствени продукти за 2017 г., отпускани по реда на Наредба № 34 от 

25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет за лечението на 

български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно 

осигуряване, за лечение на пациенти със СПИН, туберкулоза, психични и поведенчески 

разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост“, по 

обособена позиция № 14 "ATAZANAVIR". 

ІІI.6) Срок на изпълнение 

Начална дата 

28.04.2017 г.  

Крайна дата 

28.02.2018 г.  

ІII.7) Стойност, посочена в договора 

1196010.6 BGN без ДДС 

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а 

със средства от Европейския съюз 
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НЕ 

 

IV: Приключване на договора 

договорът е изпълнен 

ІV.1) Дата на приключване 

10.05.2018 г.  

ІV.3) Договорът е изменян 

НЕ 

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок 

ДА 

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем 

НЕ 

Изпълнението е 67.69% от предмета на договора 

Причини за частичното изпълнение: Не е заявено цялото количество лекарствени 

продукти по договора. 

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора 

809617.51 BGN без ДДС 

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

ДА 

От изпълнителя, в размер на 8086.39 BGN 

Причини за възникване на задължението за неустойките: Причини за възникване на 

задължението за неустойките: Съгласно т.10.1, Раздел X. "Гаранции и срок на годност" 

от договор № РД-11-141 от 28.04.2017 г. "В случай на доставка на лекарствения 

продукт с по - кратък от договорения срок на годност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка, както следва: - от 59,99% до 50% - 20 % върху стойността на доставката; - от 

49,99% до 40% - 30 % върху стойността на доставката; - от 39,99% до 30% - 60 % върху 

стойността на доставката; - от 29,99% до 20% - 75 % върху стойността на доставката; - 

под 20% - 90 % върху стойността на доставката." Поради доставка на лекарствени 

продукти с остатъчен срок на годност по-кратък от договорения (за които се начислява 

неустойка), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е платил неустойка в общ размер на 8086.39 лв. 

 

V: Допълнителна информация 

Съгласно чл.3.2. от договора "Заплащането на стоките по договора се извършва 

отложено в срок до 30 /тридесетия/ ден, след представяне на следните документи: 1) 



Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – оригинал и 

2 /два/ броя заверени копия; 2) Приемателно-предавателни протоколи, по образец на 

Министерството на здравеопазването; 3) Обобщен опис на протоколите – 3 /три/ броя; 

4) Писмени заявки-разпределения, изготвени от Министерството на здравеопазването и 

заверени от крайните получатели; 5) Сертификат за освобождаване на всяка партида, 

издаден от квалифицирано лице по ЗЛПХМ – заверено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ копие, в 

превод на български език от фирма, сключила договор с Министерство на външните 

работи за извършване на официални преводи. Последното плащане по договора е 

извършено на 10.05.2018 г. 

 

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление 

30.05.2018 г.  

 

VII: Възложител 

VII.1)  

Трите имена: Кирил Миланов Ананиев 

VII.2)  

Длъжност: Министър на здравеопазването 
 


