BG-София:
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)
I.1) Наименование и адрес
Министерство на здравеопазването, пл. Света Неделя, №5, За: Шенай Еминова,
РБългария 1000, София, Тел.: 02 9301466, E-mail: seminova@mh.government.bg, Факс:
02 9301451
Място/места за контакт: Министерство на здравеопазването
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mh.government.bg.
Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bgBG&pageid=432&home=true.
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни
подразделения
Основна дейност на възложителя
Здравеопазване
РАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА
ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-507 от 29.09.2014 г.
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
00080-2014-0043
ІI.6) Описание на предмета на поръчката
„Осигуряване на публичност по проект BG051PO001-6.2.18-0001 „Нови възможности
за лекарите в България“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален
фонд на Европейския съюз”, включваща две обособени позиции: Обособена позиция №
1: „Изработване и доставка на химикалки с логото на проекта, листове/бланки с логото
на проекта, папки с логото на проекта, баджове за специализантите, вертикални банери
с логото на проекта и програмата по проект BG051PO001-6.2.18-0001 „Нови
възможности за лекарите в България“; Обособена позиция № 2: „Изработване и
доставка на щампирано медицинско облекло и обувки по проект BG051PO001-6.2.180001 „Нови възможности за лекарите в България“.
РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
ІII.1)
Номер на договора: РД-11-75 от 10.02.2015 г.
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:
Процедура за възлагане на обществена поръчка
III.3) Изпълнител по договора
Бенчмарк Груп АД, ЕИК 131112183, ул. Вискяр планина № 19, ет. 2, Република
България 1407, София, Тел.: 02 9625396, Факс: 02 9625388
ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ
ІII.5) Предмет на договора
„Изработване и доставка на химикалки с логото на проекта, листове/бланки с логото на
проекта, папки с логото на проекта, баджове за специализантите, вертикални банери с
логото на проекта и програмата по проект BG051PO001-6.2.18-0001 „Нови
възможности за лекарите в България“.
ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата
10.02.2015 г.
Крайна дата
27.04.2015 г.
ІII.7) Стойност посочена в договора
22520 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 100% от стойността на договора.
РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
ІV.1) Дата на приключване/прекратяване
27.04.2015 г.
ІV.3) Договорът е изменян/допълван
НЕ
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок
ДА
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
НЕ
Изпълнението е 98.76% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Възложителят се е възползвал от правото си да не
поръча всички договорени количества.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
22240 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
НЕ
РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Съгласно чл. 3.1 от договора "Заплащането на доставките се извършва в български
лева, по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на
фактура-оригинал и две заверени копия за общата стойност на конкретната доставка".
Последно плащане по договор № РД-11-75/10.02.2015 г. е извършено на 27.04.2015 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 4 от ППЗОП - " Информация за изпълнен договор за
обществена поръчка се изпраща от възложителя в едномесечен срок, след като е
изпълнено последното дължимо плащане и е прието съответното изпълнение.".
РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ
15.05.2015 г.
Възложител
Трите имена: д-р Петър Стефанов Москов
Длъжност: Министър на здравеопазването

