
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: Гергана 

Дерменджиева, България 1000, София, Тел.: 02 9301326, E-mail: 

gdermendjieva@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/. 

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-11-297 от 06.08.2019 г.  

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

00080-2019-0016 

ІI.4) Описание на предмета на поръчката 

„Избор на консултант по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за изпълнение на дейности по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № BG16RFOP001-5.001-0003-C01, проект 

BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на 
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специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания“ по процедура 

BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, 

включваща 4 обособени позиции. 

 

III: Условия на договора 

ІII.1)  

Номер на договора: РД-11-46 от 30.01.2020 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, „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ООД, кв. „Банишора“, ул. „Люти брод“ № 3, ет. 1, България 

1233, София, Тел.: 088 8454140, E-mail: multiplex@abv.bg, Факс: 02 9874994 

Изпълнителят е МСП: да  

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители 

НЕ 

ІII.5) Предмет на договора 

Избор на консултант по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за изпълнение на дейности по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0003-C01 по обособена позиция 

№4 

ІІI.6) Срок на изпълнение 

Начална дата 

30.01.2020 г.  

Крайна дата 

10.10.2023 г.  

ІII.7) Стойност, посочена в договора 

6264 BGN без ДДС 

mailto:multiplex@abv.bg


III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 

средства от Европейския съюз 
Финансирането е 100% от стойността на договора. 

 

IV: Приключване на договора 

договорът е изпълнен 

ІV.1) Дата на приключване 

15.12.2022 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 

6264 BGN без ДДС 

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

НЕ 

 

V: Допълнителна информация 

Съгласно чл.3, ал.1 от договор №РД-11-46/30.01.2020 г., същият влиза в сила от датата на 

сключването му и е със срок на изпълнение до всички поети от страните задължения, но не 

по-късно от 09.08.2020 г. Съгласно чл.3, ал.2, в случай, че крайния срок на приключване на 

договора за безвъзмездна финасова помощ /БФП/ бъде удължен, срокът по предходната 

алинея може да бъде удължен съгласно разпоредбите на ЗОП до 2 /два/ месеца преди 

приключване изпълнението на удължения срок на договора за безвъзмездна помощ. В 

настоящия случай, срокът на договора за БФП е удължен до 10.12.2023 г. Плащането по 

договора е извършено на 15.12.2022 г. 

 



VI: Дата на изпращане на настоящото обявление 

13.01.2023 г.  

 

VII: Възложител 

VII.1)  

Трите имена: Д-Р ТОМА ВАЛЕРИЕВ ТОМОВ 

VII.2)  

Длъжност: ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (Възложител, 

съгласно Заповед № РД-01- 386/10.08.2022 г.) 
 


