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: Стефка Хлебарова,
България 1000, София, Тел.: 02 9301350, E-mail: shlebarova@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-nakupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/zakupuvane-na-laboratornooborudvane-v-izplnenie-n/.
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-11-227 от 01.08.2017 г.
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2017-0011
ІI.4) Описание на предмета на поръчката
„Закупуване на лабораторно оборудване в изпълнение на проект BG16M1OP002-1.0110001 „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води”, финансирана по
Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020“;

III: Условия на договора
ІII.1)
Номер на договора: РД-11-228 от 02.07.2018 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, АСМ 2, БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ № 152, България 1000, София, Тел.: 02 8592103, Email: office@acm2.com, Факс: 02 9582818
Интернет адрес/и:
URL: http://www.acm2.com/contacts.php.
Изпълнителят е МСП: да
ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители
НЕ
ІII.5) Предмет на договора
Доставка на 2 бр. микровълнови системи модел Ethos Easy, производител Milestone;
ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци
3
ІII.7) Стойност, посочена в договора
54384 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Финансирането е 85% от стойността на договора.
IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен
ІV.1) Дата на приключване
10.05.2019 г.
ІV.3) Договорът е изменян
НЕ
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок
НЕ
Забавяне в дни: 51
Причини за забавянето: Посочените в чл. 2, ал.3 от договора дейности не са извършени в
указания в договора срок от изпълнителя
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
ДА
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
54384 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
ДА
От изпълнителя, в размер на 277.35 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: Забава от изпълнителя в
сроковете посочени в чл. 2, ал.3 от договора с 51 календарни дни
V: Допълнителна информация
Настоящото обявление за приключване на договор се изпраща за целите на предоставяне
на информация по чл.29, ал. 2 от ЗОП. Последното плащане по договора е извършено на
10.05.2019 г.. Съгласно разпоредбата на чл.2, ал.5 от договора "Срокът за гаранционна
поддръжка на доставеното лабораторно оборудване е 24 месеца от датата на пускане в
действие и предаване за експлоатация"

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление
28.05.2019 г.

VII: Възложител
VII.1)
Трите имена: Кирил Миланов Ананиев
VII.2)
Длъжност: министър на здравеопазването

