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,
Република България 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/bg/profil-na-kupuvacha/.
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
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-356 от 30.06.2014 г.
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2014-0033
ІI.6) Описание на предмета на поръчката
“Закупуване на китове, реактиви и консумативи за осигуряване на дейностите по чл. 7
от Наредба № 26/2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени
жени и за извършване изследвания извън обхвата на задължителното здравно

осигуряване на деца и бременни жени“ за 2014 г., включваща 335 самостоятелно
обособени позиции.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
ІII.1)
Номер на договора: РД-11-78 от 10.02.2015 г.
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:
Процедура за възлагане на обществена поръчка
III.3) Изпълнител по договора
ХИМТЕКС ООД, ЕИК 836149057, гр. Димитровград, ул. Бузлуджа №33, Република
България 6400, Димитровград, Тел.: 0391 60354, E-mail: zop@chimtex.com, Факс: 0391
60351
ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители
НЕ
ІII.5) Предмет на договора
“Закупуване на китове, реактиви и консумативи за осигуряване на дейностите по чл. 7
от Наредба № 26/2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени
жени и за извършване изследвания извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване на деца и бременни жени“ за 2014 г, по обособени позиции №№
71,78,87,97,99,100,108,121,122,124,125,127,135,141,144,148,176,183,187,188,189,192,201,
213,214,216,218,226,227,228,229,233,237,238,245,246,249,253,254,257,261,262,282,283,28
4,291,292,293,294,296,297,300,313,317,318,319,320,325,326,329,331,332 и 333.
ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата
10.02.2015 г.
Крайна дата
17.09.2015 г.
ІII.7) Стойност посочена в договора
14225.78 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
НЕ

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
ІV.1) Дата на приключване/прекратяване
17.09.2015 г.
ІV.3) Договорът е изменян/допълван
НЕ
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок
ДА
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
ДА
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
14225.78 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
ДА
От изпълнителя, в размер на 391.27 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: Неустойка за закъснение на
доставката.
РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Съгласно чл. 3.1 от договора "Заплащането на стоките по сключения договор се
извършва в български лева, по банков път, в срок до 30 дни след представяне на
следните документи: 3.1.1. доставна фактура, съставена съгласно изискванията на
ЗДДС и ППЗДДС (оригинал и два броя заверени копия); 3.1.2. приемателнопредавателни протоколи, заверени от крайните получатели и съгласувани от дирекция
"МДУК"; 3.1.3. писмени-заявки разпределения, съгласувани от Министерство на
здравеопазването, дирекция "МДУК"; 3.1.4. обобщен опис на приемателнопредавателни протоколи; 3.1.5. декларация за съответствие от производителя или негов
упълномощен представител и/или Сертификат за качество - "СЕ" маркировка; 3.1.6.
сертификат за анализ, издаден от производителя, удостоверяващ датата на
производство и срока на годност. Последно плащане по договор № РД-11-78/10.02.2015
г. е извършено на17.09.2015 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
07.10.2015 г.

Възложител
Трите имена: д-р Петър Стефанов Москов
Длъжност: Министър на здравеопазването

