
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: Кристина Костова, 

България 1000, София, Тел.: 02 9301313, E-mail: kkostova@mh.government.bg, Факс: 02 

9301313 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес (URL): http://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/izvrshvane-na-inzhenering-proektirane-

izplnenie-na/. 

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 

Строителство 

ІI.2) Процедурата е открита с решение 

№: РД-11-69 от 22.02.2019 г.  

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

00080-2019-0005 

ІI.4) Описание на предмета на поръчката 
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Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски 

надзор)" по Проект „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на спец. здравно-

социална грижа за деца с увреждания “, по ОПРР 2014-2020 по 4 обособени позиции. 

 

III: Условия на договора 

ІII.1)  

Номер на договора: РД-11-458 от 14.11.2019 г.  

ІII.2) Договорът е сключен след 

процедура за възлагане на обществена поръчка 

Поръчката е възложена на обединение 

НЕ 

III.3) Изпълнител по договора 

BG341, БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ, ул. Св. Св. Кирил и Методий 22, България 8000, 

Свети Влас, Тел.: 088 5555055, E-mail: office@briliant.bg, Факс: 088 5555055 

Изпълнителят е МСП: да  

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители 

НЕ 

ІII.5) Предмет на договора 

"Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и 

авторски надзор)" по Проект „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на спец. 

здравно-социална грижа за деца с увреждания “, по ОПРР 2014-2020 по обособенa позициq 

4 за град Кърджали и Хасково) 

ІІI.6) Срок на изпълнение 

Срок в месеци 

12 

ІII.7) Стойност, посочена в договора 

702260 BGN без ДДС 

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. 
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IV: Приключване на договора 

договорът е изпълнен 

ІV.1) Дата на приключване 

30.12.2022 г.  

ІV.3) Договорът е изменян 

ДА 

Променено условие: Срок на договора; Преди промяната: до10.08.2022 г.; След 

промяната: до 10.10.2022 г.; Правно основание: чл 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с 

чл. 4, ал. 2 и чл. 5, ал. 5 от договора 

Променено условие: Индексация на договора; Преди промяната: 702260.00; След 

промяната: 942 074.00; Правно основание: чл116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 117а 

от ЗОП 

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок 

НЕ 

Забавяне в дни: 257 

Причини за забавянето: Изпълнителят е забавил изпълнението на Дейност № 2 от договора 

- изпълнение на строително-монтажни работи. 

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем 

ДА 

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора 

652888.94 BGN без ДДС 

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

ДА 

От изпълнителя, в размер на 94207.3 BGN 

Причини за възникване на задължението за неустойките: Изпълнителят е изпълнил 

Дейност № 2 - строително-мпнтажни работи със закъснение 

 

V: Допълнителна информация 

 



VI: Дата на изпращане на настоящото обявление 

30.01.2023 г.  

 

VII: Възложител 

VII.1)  

Трите имена: д-р Лидия Стойкова Чорбанова 

VII.2)  

Длъжност: Заместник-министър на здравеопазването, възложител съгласно Заповед № РД-

01-49/30.01.2023 г. 
 


