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: Ваня Миткова,
България 1000, София, Тел.: 02 9301350, E-mail: vmitkova@mh.government.bg
Място/места за контакт: Министерство на здравеопазването
Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя:
http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/.
Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-pozop/protseduri-po-chl-90-al-1-ot-zop/dostavka-na-vaksini-za-zadlzhitelni-i-celevi-6-poz/.
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 Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение №: РД-11-497 от 23.10.2015 г.
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на общественитe поръчки 00080-2015-0035
ІI.6) Описание на предмета на поръчката
„Доставка на ваксини за задължителни и целеви имунизации и реимунизации, биопродукти за
извършване на постекспозиционна профилактика за 2015“ по шест обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: "Доставка на ваксина срешу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит,
хемофилус инфлуенце тип Б" до 77150 комплекта; Обособена позиция № 2: Доставка на ваксина срещу
дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б" до 46800 комплекта;
Обособена позиция № 3: "Доставка на ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит" до 116
050 комплект; Обособена позиция № 4: "Доставка на човешки специфичен имуноглобулин срещу
Кримска хеморагична треска" до 150 комплекта; Обособена позиция № 5: "Доставка на серум
противоантраксен" до 50 комплекта; Обособена позиция № 6: "Доставка на серум противоботулинов"
до 150 комплекта.
РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
ІII.1) Номер на договора: РД-11-571 от 27.11.2015 г.
ІII.2) Настоящият договор е сключен след: Процедура за възлагане на обществена поръчка
III.3) Изпълнител по договора СОЛОМЕД ЕООД ЕИК 832018046, ул. Христо Ботев №44, България
2272, с. Лакатник, Тел.: 02 9555600, E-mail: rpetrova@solomed.eu, Факс: 02 9555600
ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители НЕ
ІII.5) Предмет на договора „Доставка на ваксини за задължителни и целеви имунизации и
реимунизации, биопродукти за извършване на постекспозиционна профилактика за 2015“ по обособена
позиция №2
ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата 27.11.2015 г.
Крайна дата 26.11.2016 г.
ІII.7) Стойност посочена в договора 3737060 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 27.01.2016 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 3737060 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки ДА
От изпълнителя, в размер на 44084.04 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: Изпълнителят е издължил неустойка в размер
на 44 084.04 лева, изискана за доставка на биопродукти с остатъчен срок на годност под 25% съгласно т.
10.2 от договора.
РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 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 26.02.2016 г.
Възложител Трите имена: д-р Петър Стефанов Москов Длъжност: министър на здравеопазването

