00080-2015-0020
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: Евелина Василкова,
България 1000, София, Тел.: 02 9301466, E-mail: evasilkova@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-11-315 от 16.07.2015 г.
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
00080-2015-0020
ІI.4) Описание на предмета на поръчката
„Доставка на допълнително медицинско оборудване и гаранционно обслужване за УМБАЛ
„Александровска“ ЕАД, част от СРИП на МЗ. Обществената поръчка се състои от 3 /три/
обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на Мултифункционален лазер за
диагностика и лечение на туморни заболявания на простатната жлеза, пикочния мехур,
уретерите и бъбрека”; Обособена позиция № 2: „Доставка на подвижно С - рамо” Обособена
позиция № 3: „Доставка на ендоурологична маса” Предметът на обществената поръчка
включва изпълнението на следните дейности: - доставка на медицинска апаратура за
нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД; - монтаж, инсталация и пускане в
експлоатация на доставената медицинска апаратура; - обучение за работа с доставената
медицинска апаратура; - гаранционно обслужване на доставената медицинска апаратура.

Доставчикът трябва да предостави и осигури обучение на персонала по следната схема: - за
обособена позиция № 1 - обучение на място на минимум 2 лекари от болницата с
продължителност минимум 5 работни дни; - за обособена позиция № 2 - обучение на място
на минимум 2 лекари и 2 лаборанти от болницата с продължителност минимум 5 работни
дни; - за обособена позиция № 3 - обучение на място на минимум 2 лекари и 2 медицински
сестри от болницата с продължителност минимум 1 работен ден.
III: Условия на договора
ІII.1)
Номер на договора: РД-11-519 от 03.11.2015 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, Лидекс-2000 ООД, ул. Мадара № 20, България 1000, София, Тел.: 02 4281557, Email: info@lidex2000.com, Факс: 02 4281559
Изпълнителят е МСП: да
ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители
НЕ
ІII.5) Предмет на договора
„Доставка на C-рамо- 1 бр.
ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци
3
ІII.7) Стойност, посочена в договора
78890 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а
със средства от Европейския съюз
НЕ
IV: Приключване на договора
договорът е изпълнен
ІV.1) Дата на приключване
15.07.2016 г.

ІV.3) Договорът е изменян
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
78890 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
НЕ
V: Допълнителна информация
Последното плащане по договора е извършено на 15.07.2016 г. с БПН № Е0691
VI: Дата на изпращане на настоящото обявление
16.02.2017 г.
VII: Възложител
VII.1)
Трите имена: д-р Илко Тодоров Семерджиев
VII.2)
Длъжност: Министър на здравеопазването

