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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: Л.Лазаров, България 1000, 

София, Тел.: 02 9301466, E-mail: llazarov@mh.government.bg, Факс: 02 9301451 

Място/места за контакт: Министерство на здравеопазването, дирекция НРОПЗ 

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 

Договаряне без обявление по реда на ЗОП 

II.2) Обект на поръчката 

Услуги 

ІI.3) Процедурата е открита с решение 

№: РД-17-600 от 18.10.2012 г.  

ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки 

00080-2012-0072 

ІI.6) Описание на предмета на поръчката 

Упражняването на авторския надзор включва: 1. извършване на постоянен авторски 

надзор по всички части на инвестиционния проект по време на строителството до 

издаване на разрешение за ползване; 2. посещение на обекта (строежа) по време на 

упражняване на авторския надзор не по-малко от веднъж седмично за времето на 

действие и/или извършване на работите по договора за строителство на обекта; 3. 

mailto:llazarov@mh.government.bg
javascript:openURL('http://www.mh.government.bg')
javascript:openURL('http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha')


следене за точното изпълнение на одобрения проект, разпоредбите на ЗУТ и 

подзаконовите му нормативни актове, имащи отношение към предмета на поръчката и 

за промените или допълненията на проекта, предписани по установения нормативен ред 

от проектанта по време на строителството; 4. даване на предписания и на технически 

решения за точно спазване на проекта и за необходимостта от евентуални промени, които 

се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в 

строителството; 5. осигуряване на възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да следи процеса на 

работа и да съгласува с него предварително всички решения и действия; 6. съдействане 

на Възложителя при реализацията на проекта; 7. извършване на експертни дейности и 

консултации; 8. заверяване на екзекутивната документация при необходимост; 9. всички 

действия по въвеждане на обекта в експлоатация; 10. участие в държавната приемателна 

комисия. 

 

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 

ІII.1)  

Номер на договора: РД-17-274 от 27.03.2013 г.  

ІII.2) Настоящият договор е сключен след:  

Процедура за възлагане на обществена поръчка 

III.3) Изпълнител по договора 

СКОН ООД, ЕИК 130765473, район Лозенец ул. Никола Вапцаров No 29, вх. А, ет. 3, ап. 

3, България 1407, София, Тел.: 02 8655622 

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители 

НЕ 

ІII.5) Предмет на договора 

"Упражняване на авторски надзор по всички специалности при строителството на 

Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ 

„Александровска” -ЕАД – гр. София"/ Обособена позиция №:11 / 

ІІI.6) Срок на изпълнение 

Крайна дата 

05.02.2016 г.  

ІII.7) Стойност посочена в договора 

1100 BGN без ДДС 

III.8) Договорът е финансиран с европейски средства 

Финансирането е 85% от стойността на договора. 

 

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

договорът е изпълнен 

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване 



05.02.2016 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 

1100 BGN без ДДС 

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

НЕ 

 

РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

Съгласно чл. 5, ал. 2 от сключения договор № РД-17-274/ 27.03.2013 г., срокът за 

изпълнение на услугата за упражняване на авторски надзор е от датата на подписване на 

Протокол обл.2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия 

и ниво до получаване на разрешение за ползване. Разрешение за ползване № СТ-05-148 

е издадено от ДНСК гр.София на 05.02.2016 г. 

 

РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ 

22.02.2016 г.  

 

Възложител 

Трите имена: д-р Петър Стефанов Москов 

Длъжност: Министър на здравеопазването 


