
00080-2018-0015 

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: Шенай Еминова, 

България 1000, София, Тел.: 02 9301350, E-mail: seminova@mh.government.bg, Факс: 02 

9301451 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес (URL): https://www.mh.government.bg/bg/. 

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-

kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/izbor-na-izplnitel-za-organizirane-i-

provezhdane18/. 

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 

Услуги 

ІI.2) Процедурата е открита с решение 

№: РД-11-239 от 10.07.2018 г.  

ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки 

00080-2018-0015 

ІI.4) Описание на предмета на поръчката 

„Избор на изпълнител за организиране и провеждане на мероприятия и дейности за 

повишаване информираността на определени целеви групи от населението за 

профилактика на оралните заболявания по Националната програма за профилактика на 

оралните заболявания при деца от 0-18 годишна възраст в Република България, за 2018 

г.“. Настоящата обществена поръчка се състои от две обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1 – Организиране и провеждане на годишен форум, насочен към 

профилактика и лечение на оралните заболявания и популяризиране на Националната 
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програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 годишна възраст в 

Република България, за 2018 г.; Обособена позиция № 2 – Организиране и провеждане 

на семинари по профилактика на оралните заболявания с медицинските специалисти от 

детските градини и училищата, учители, възпитатели и други специалисти, участващи в 

отглеждането, възпитанието и обучението на децата, както и с административните 

ръководители в дадената административна област за 2018 г.по следните теми: А: 

Методи и средства за поддържане на стриктна орална хигиена при децата; Б: 

Практическо обучение на децата на методите на оралната хигиена; В: Силанизирането, 

като профилактична дейност – същност, технология, ефект; Г: Популяризиране на 

Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 

годишна възраст в Република България, за подобряване на познанията и културата на 

различни целеви групи от населението в областта на профилактиката на оралните 

заболявания. По темите „А“, „Б“, „В“ следва да се проведат не по-малко от три 

семинара (по един за всяка тема) за всяка от 28-те области на страната; По тема „Г“ – не 

по-малко от един семинар в посочените области -Бургас, Варна, Велико Търново, 

Видин, Враца, Кърджали, Монтана, Русе, Сливен и Смолян или общо не по-малко от 

10. 

III: Условия на договора 

ІII.1)  

Номер на договора: РД-11-388 от 03.10.2018 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, Български зъболекарски съюз, бул. Витошка № 12, ет. 6, България 1000, 

СОФИЯ, Тел.: 02 4514312, E-mail: office@bzs.bg, Факс: 02 9888724 

Изпълнителят е МСП: да  

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители 

НЕ 

ІII.5) Предмет на договора 

Избор на изпълнител за организиране и провеждане на мероприятия и дейности за 

повиш.информ. на опред.целеви гр. от населението за профилактика на орал.забол-я по 

НППОЗ при деца от 0-18г. в РБ,за 2018 

ІІI.6) Срок на изпълнение 

Начална дата 

03.10.2018 г.  

mailto:office@bzs.bg


Крайна дата 

30.11.2018 г.  

ІII.7) Стойност, посочена в договора 

30150 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 

19.12.2018 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 

30150 BGN без ДДС 

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

НЕ 

V: Допълнителна информация 

На основание чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този 

Договор, както следва: (а) Авансово плащане в размер на 100% от стойността на 

договора до 15 работни дни след подписване на договора, представяне на проформа-

фактура и безусловна и неотменяема банкова гаранция за авансово плащане за 

еквивалентната сума, издадена в полза на Министерството на здравеопазването в срок 

до 5 (пет) работни дни от подписване на договора и валидна 60 (шестдесет) календарни 

дни след датата на изпълнение на договора. Плащането по договора е извършено с 

платежно нареждане №Е04135 на 25.10.2018 г. На основание чл. 28, ал. 2 от договора, 

същият се счита за изпълнен от датата на подписване на окончателен приемо-

предавателен протокол от двете страни по договора, а именно 19.12.2018 г. 

 



VI: Дата на изпращане на настоящото обявление 

15.02.2019 г.  

VII: Възложител 

VII.1)  

Трите имена: Кирил Миланов Ананиев 

VII.2)  

Длъжност: Министър на здравеопазването 
 


