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BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

 
 
ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

 
III: Условия на договора

Публичен
Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695317
BG411, Министерство на здравеопазването, пл. Света Неделя №  5, За: Румяна Ставрева,
България 1000, София, Тел.: 02 9301314, E-mail: rstavreva@mh.government.bg, Факс: 02
9301451
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-vaucheri-hranit-stoki-podobr-
ustoich-2016/.

I.1)

Вид на възложителя
Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения

I.2)

Основна дейност
Здравеопазване

 

I.3)

Обект на поръчкатаII.1)
Услуги
Процедурата е открита с решение
№: РД-11-55 от 19.02.2016 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2016-0007

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
„Доставка на предплатени ваучери за закупуване на хранителни стоки за нуждите на
Програма „Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза”

ІI.4)

Номер на договора: РД-11-308 от 15.09.2016 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
НЕ

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=864142&PHPSESSID=ac3de0883b4e46d0f67ccc72f57859c7&header=&header=print
mailto:rstavreva@mh.government.bg


 
IV: Приключване на договора

Изпълнител по договора
BG411, Содексо ПАСС България ЕООД, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес парк София №1, блок
12, България 1766, София, Тел.: 02 4899699, E-mail: elitsa.trifonova@sodexo.com, Факс: 02
4899699
Интернет адрес/и:
URL: https://bg.benefits-rewards.sodexo.com.
Изпълнителят е МСП: да

III.3)

При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
„Доставка на предплатени ваучери за закупуване на хранителни стоки за нуждите на
Програма „Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза”

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в месеци
36
Стойност, посочена в договора
545685.47 BGN без ДДС

ІII.7)

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
НЕ

III.8)

договорът е изпълнен
Дата на приключване
27.07.2018 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян
ДА

ІV.3)

Променено условие: чл. 3, ал. 3; Преди промяната: (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща
възнаграждението по отпечатване на ваучерите за храна, по всяка конкретна заявка, в срок
до 15 (петнадесет) работни дни от получаване на приемо-предавателен протокол и след
представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на издадена фактура (хартиена или електронна,
съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис) за артикулите, които са
отпечатани и доставени.; След промяната: (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща
възнаграждението по отпечатване на ваучерите за храна, по всяка конкретна заявка в срок
до 15 (петнадесет) работни дни след изпращане на заявка за доставка и след представяне от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на издадена фактура (хартиена или електронна, съгласно Закона
за електронния документ и електронния подпис) за стойността на възнаграждението.;
Правно основание: чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП

 Променено условие: чл. 9, ал. 3; Преди промяната: (3) Да отпечата и достави заявените
количества и видове ваучери в срок от 5 (пет) работни дни, считано от момента на
получаване на заявка.; След промяната: Да достави заявените количества и видове ваучери
в срок от 5 (пет) работни дни от датата на плащането по чл. 3, ал. 2 и чл.3, ал. 3.; Правно
основание: чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП

 Договорът е изпълнен в срок
ДА

ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обем
НЕ

ІV.5)

mailto:elitsa.trifonova@sodexo.com


 
V: Допълнителна информация

 
VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

 
VII: Възложител

Изпълнението е 99.98% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Не е заявено цялото количество от страна на
Възложителя.
Информация за изплатената сума по договора
545585.44 BGN без ДДС

ІV.6)

Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
НЕ

ІV.7)

23.08.2018 г. 

Трите имена: Кирил Миланов АнаниевVII.1)
Длъжност: министър на здравеопазванетоVII.2)


