Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1306 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: e4cbf6b7-6828-46e3-8722-a43a5c8cd624

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________
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Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 1 от 12/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Бул Био НЦЗПБ ЕООД

130428132

Пощенски адрес:

район Оборище, бул. Янко Сакъзов 26
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1504

BG

Електронна поща:

Телефон:

bulbio@bulbio.com

02 9446191

Интернет адрес: (URL)

Факс:

02 9433075
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
31929.80
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: e4cbf6b7-6828-46e3-8722-a43a5c8cd624

BGN

Валута:
Да

Не
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Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
12/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
9559.30
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: e4cbf6b7-6828-46e3-8722-a43a5c8cd624
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Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1307 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: 3e17ffb9-6b7f-432c-9c58-6e41ccbff183

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________

1

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 2 от 12/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Джи Ес Евро България ЕООД

121410904

Пощенски адрес:

ул. „Гурко” 64
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1000

BG

Електронна поща:

Телефон:

sofia@jsevro.com

02 9815018

Интернет адрес: (URL)

Факс:

02 9810540
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
20628.33
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: 3e17ffb9-6b7f-432c-9c58-6e41ccbff183

BGN

Валута:
Да

Не

2

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
12/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е 0 % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

Поради спецификата на дейност на лечебното заведение, не е възникнала
необходимост от закупуване на договорените стоки.
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
0
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: 3e17ffb9-6b7f-432c-9c58-6e41ccbff183
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Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1308 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: 4f5e4979-1942-415d-bf6f-9c613d261e6b

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________

1

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 3 от 12/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Инфомед ЕООД

121155656

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 81, ет. 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1463

BG

Електронна поща:

Телефон:

office@infomed.bg

02 4891700

Интернет адрес: (URL)

Факс:

02 4918818
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
4090.00
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: 4f5e4979-1942-415d-bf6f-9c613d261e6b

BGN

Валута:
Да

Не

2

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
12/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
44903.25
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: 4f5e4979-1942-415d-bf6f-9c613d261e6b
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Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1309 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: 03577c3f-0882-4587-8bf5-2ea6b00bca07

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________

1

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 4 от 12/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Титаника 2008 ЕООД

200000276

Пощенски адрес:

ул. Кирил Христов № 8, ет.1, ап.1 и 6
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Пловдив

BG421

4000

BG

Електронна поща:

Телефон:

titanica2008@yahoo.com

0898 654390

Интернет адрес: (URL)

Факс:

032 633697
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
157170.00
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: 03577c3f-0882-4587-8bf5-2ea6b00bca07

BGN

Валута:
Да

Не

2

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
12/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
214711.67
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: 03577c3f-0882-4587-8bf5-2ea6b00bca07

3

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1310 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: 9acacbaf-f745-4d61-8d30-64bf7e21f7db

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________

1

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 6 от 12/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Елит Медикал ООД

130824861

Пощенски адрес:

община Столична, район Лозенец, бул.„Арсеналски” 65, ет. 1, офис 1
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1421

BG

Електронна поща:

Телефон:

info@elitmedical.com

02 8696070

Интернет адрес: (URL)

Факс:

02 8652999
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
11890.00
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: 9acacbaf-f745-4d61-8d30-64bf7e21f7db

BGN

Валута:
Да

Не

2

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
12/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е 0 % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

Поради спецификата на дейност на лечебното заведение, не е възникнала
необходимост от закупуване на договорените стоки.
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
0
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: 9acacbaf-f745-4d61-8d30-64bf7e21f7db
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Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1311 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: 74c3569b-a9fa-4b65-bf4e-2367e37caf5a

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________

1

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 7 от 12/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Ортомед Трейдинг ООД

203698509

Пощенски адрес:

ул. Павел Калпалчиев 43 – партер
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Пловдив

BG421

4004

BG

Електронна поща:

Телефон:

trading.orthomed@gmail.com

0889 899292

Интернет адрес: (URL)

Факс:

0889 899292
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
4850.00
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: 74c3569b-a9fa-4b65-bf4e-2367e37caf5a

BGN

Валута:
Да

Не

2

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
12/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е 0 % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

Поради спецификата на дейност на лечебното заведение, не е възникнала
необходимост от закупуване на договорените стоки.
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
0
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: 74c3569b-a9fa-4b65-bf4e-2367e37caf5a
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Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1312 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: 80c9e588-daee-4be9-8c19-a17c85e5e7aa

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________

1

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 8 от 12/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

БГ МЕД ООД

175366547

Пощенски адрес:

община Столична, район Оборище, ул. „Асен Златаров” 10
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1504

BG

Електронна поща:

Телефон:

maria.nikolova@bgmed-ltd.com

02 9748944

Интернет адрес: (URL)

Факс:

02 9748944
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
19013.50
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: 80c9e588-daee-4be9-8c19-a17c85e5e7aa

BGN

Валута:
Да

Не

2

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
12/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
16004.02
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: 80c9e588-daee-4be9-8c19-a17c85e5e7aa
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Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1313 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: 15734248-ec94-425c-8926-ec11950533af

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________

1

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 9 от 12/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Марвена Диагностика ЕООД

200600292

Пощенски адрес:

община Столична, ж.к. Младост 2, ул. „Свети Киприян” 44
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1799

BG

Електронна поща:

Телефон:

tenders@marvena-dx.com

02 9748944

Интернет адрес: (URL)

Факс:

02 9748944
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
197348.42
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: 15734248-ec94-425c-8926-ec11950533af

BGN

Валута:
Да

Не

2

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
12/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
110654.03
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: 15734248-ec94-425c-8926-ec11950533af
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Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1314 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: 5da76d7e-1299-485e-b789-03e8e2e28f6b

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________

1

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 10 от 12/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Екос Медика ООД

831029075

Пощенски адрес:

район Витоша, ж.к. Павлово, ул. Голям Братан № 8
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1618

BG

Електронна поща:

Телефон:

ecosmedica@ecosmedica.com

02 9516866

Интернет адрес: (URL)

Факс:

02 9516866
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
13819.92
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: 5da76d7e-1299-485e-b789-03e8e2e28f6b

BGN

Валута:
Да

Не

2

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
12/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
4950.00
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: 5da76d7e-1299-485e-b789-03e8e2e28f6b
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Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1315 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: b2688543-edcb-445a-88b5-c8faee4dbc4f

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________

1

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 11 от 12/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Медитех ООД

131392221

Пощенски адрес:

район Красно село, ул.Ами Буе № 52, ет. 1, ап. 1
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1606

BG

Електронна поща:

Телефон:

meditech@meditech-bg.com

02 9516832

Интернет адрес: (URL)

Факс:

02 9516866
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
5325.09
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: b2688543-edcb-445a-88b5-c8faee4dbc4f

BGN

Валута:
Да

Не

2

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
12/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
2928.43
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: b2688543-edcb-445a-88b5-c8faee4dbc4f
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Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1316 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: ec173029-a0fe-477e-8ed9-8eaaee7612f9

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________

1

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 12 от 22/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Гамидор България ООД

831426123

Пощенски адрес:

район Средец, ул. 13-ти Март № 11, ет. 1
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1142

BG

Електронна поща:

Телефон:

office@gamidor.bg

02 9814737

Интернет адрес: (URL)

Факс:

02 9633087
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
625.00
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: ec173029-a0fe-477e-8ed9-8eaaee7612f9

BGN

Валута:
Да

Не

2

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
22/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е 0 % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

Поради спецификата на дейност на лечебното заведение, не е възникнала
необходимост от закупуване на договорените стоки.
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
0
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: ec173029-a0fe-477e-8ed9-8eaaee7612f9
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Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1317 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: 7bd16250-8ebf-4a6a-9cb5-de9c464109d0

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________

1

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 13 от 18/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Ди Ем Джи Клиник ЕООД

131246570

Пощенски адрес:

район Красно село, ул.Ивайло № 31А, ет. 2, ап. 7
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1606

BG

Електронна поща:

Телефон:

dmgclinic@abv.bg

0878 508001

Интернет адрес: (URL)

Факс:

02 9520924
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
9406.25
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: 7bd16250-8ebf-4a6a-9cb5-de9c464109d0

BGN

Валута:
Да

Не

2

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
18/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
9866.95
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: 7bd16250-8ebf-4a6a-9cb5-de9c464109d0

3

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1318 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: e5c819f0-f846-4ac5-aebd-6d8b4e4b44ad

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________

1

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 14 от 12/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Медисофтис ЕООД

201217980

Пощенски адрес:

кв. Младост, бл. 2, ап. 81
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Сливен

BG342

8800

BG

Електронна поща:

Телефон:

fm_vasileva@mail.bg

0877 906004

Интернет адрес: (URL)

Факс:

044 684139
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
10660.00
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: e5c819f0-f846-4ac5-aebd-6d8b4e4b44ad

BGN

Валута:
Да

Не

2

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
12/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
14925.00
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: e5c819f0-f846-4ac5-aebd-6d8b4e4b44ad

3

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1319 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: f2210243-872e-4092-81f4-b7a78a3dc4e8

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________

1

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 15 от 12/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Медиклим ЕООД

204844550

Пощенски адрес:

район Подуяне, ул.Бесарабия №108В, ет. 1
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1517

BG

Електронна поща:

Телефон:

office@mediclim.bg

02 4522930

Интернет адрес: (URL)

Факс:

02 4518887
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
6920.00
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: f2210243-872e-4092-81f4-b7a78a3dc4e8

BGN

Валута:
Да

Не

2

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
12/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е 0 % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

Поради спецификата на дейност на лечебното заведение, не е възникнала
необходимост от закупуване на договорените стоки.
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
0
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: f2210243-872e-4092-81f4-b7a78a3dc4e8

3

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1320 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: 33256086-6270-4d6c-bfba-c5f14c812bbd

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________

1

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 16 от 19/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Контакт Медикъл Интернешънъл ООД

121005852

Пощенски адрес:

район Средец, ул.Достоевски № 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1000

BG

Електронна поща:

Телефон:

cmi_yondeva@abv.bg

02 9807505

Интернет адрес: (URL)

Факс:

02 9552012
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
20780.00
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: 33256086-6270-4d6c-bfba-c5f14c812bbd

BGN

Валута:
Да

Не

2

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
19/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
77267.17
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: 33256086-6270-4d6c-bfba-c5f14c812bbd
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Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1321 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: b2894029-ff90-47fc-b7fa-ab2c16e4a34d

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________

1

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 17 от 15/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Бикомед ООД

130421337

Пощенски адрес:

район Витоша, бул. Цар Борис III № 201 А, ап. офис 2
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1618

BG

Електронна поща:

Телефон:

office@bikomed.net

02 9553696

Интернет адрес: (URL)

Факс:

02 9552012
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
254409.50
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: b2894029-ff90-47fc-b7fa-ab2c16e4a34d

BGN

Валута:
Да

Не
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Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
15/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
353922.38
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: b2894029-ff90-47fc-b7fa-ab2c16e4a34d
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Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1322 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: 9f11d3db-a6dc-4053-bf6b-051fb5cc270d

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________

1

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 18 от 13/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Елпак Лизинг ЕООД

200872196

Пощенски адрес:

район Приморски, ул.„Иван Богоров” 12, ет.2
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Варна

BG331

9002

BG

Електронна поща:

Телефон:

elpak@elpak.bg

052 602360

Интернет адрес: (URL)

Факс:

052 699060
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
232.17
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: 9f11d3db-a6dc-4053-bf6b-051fb5cc270d

BGN

Валута:
Да

Не

2

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
13/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е 0 % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

Поради спецификата на дейност на лечебното заведение, не е възникнала
необходимост от закупуване на договорените стоки.
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
0
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: 9f11d3db-a6dc-4053-bf6b-051fb5cc270d

3

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1323 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: 0d12d0a3-1d81-49a7-9293-ee5a18588e99

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________

1

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 19 от 12/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Софарма Трейдинг АД

103267194

Пощенски адрес:

община Столична, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес
Тауърс, Сграда А, ет.12
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1756

BG

Електронна поща:

Телефон:

office@sopharmatrading.bg

02 8133660

Интернет адрес: (URL)

Факс:

02 8133660
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
149379.50
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: 0d12d0a3-1d81-49a7-9293-ee5a18588e99

BGN

Валута:
Да

Не

2

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
12/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
225067.08
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: 0d12d0a3-1d81-49a7-9293-ee5a18588e99
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Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1324 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: 48d7f53d-2ddb-4e58-9f67-4ed0b984cc02

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________

1

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 20 от 18/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Б. Браун Медикал ЕООД

175016820

Пощенски адрес:

р-н Искър, бул.„Христофор Колумб” 64, бл. А2, офис 111
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1528

BG

Електронна поща:

Телефон:

petranka.yancheva@bbraun.com

02 8076752

Интернет адрес: (URL)

Факс:

02 9753999
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
48698.87
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: 48d7f53d-2ddb-4e58-9f67-4ed0b984cc02

BGN

Валута:
Да

Не

2

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
18/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
28146.83
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: 48d7f53d-2ddb-4e58-9f67-4ed0b984cc02

3

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1325 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: 4d41944e-b869-46fa-9e04-051322e4e8ce

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________

1

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 21 от 12/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

РСР ЕООД

121706547

Пощенски адрес:

ул.Виктор Григорович №3
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1606

BG

Електронна поща:

Телефон:

office@rsr-bg.com

02 9515976

Интернет адрес: (URL)

Факс:

02 9515932
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
54302.24
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: 4d41944e-b869-46fa-9e04-051322e4e8ce

BGN

Валута:
Да

Не

2

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
12/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
6729.22
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: 4d41944e-b869-46fa-9e04-051322e4e8ce
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Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1326 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: 63ef8a47-08d1-4fdb-9838-ae1d50035b9b

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________

1

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 22 от 13/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Ай Ви Ди България ООД

200123131

Пощенски адрес:

община Столична, район Лозенец, ул. Бигла 21А
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1407

BG

Електронна поща:

Телефон:

ivd@ivd.bg

0700 70733

Интернет адрес: (URL)

Факс:

02 9758023
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
7500.00
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: 63ef8a47-08d1-4fdb-9838-ae1d50035b9b

BGN

Валута:
Да

Не

2

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
13/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е 0 % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

Поради спецификата на дейност на лечебното заведение, не е възникнала
необходимост от закупуване на договорените стоки.
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
0
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: 63ef8a47-08d1-4fdb-9838-ae1d50035b9b

3

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1327 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: fc5acb04-cab0-44f7-a51d-5e66026e6327

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________
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Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 23 от 12/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Медицинска Техника Инженеринг ООД

831641528

Пощенски адрес:

община Столична, ж.к. Младост 1, бл.28Б
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1750

BG

Електронна поща:

Телефон:

info@mte-bg.com

02 4627123

Интернет адрес: (URL)

Факс:

02 4627128
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
162589.75
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: fc5acb04-cab0-44f7-a51d-5e66026e6327

BGN

Валута:
Да

Не

2

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
12/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
267635.94
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: fc5acb04-cab0-44f7-a51d-5e66026e6327
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Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1328 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: f8759915-22f9-4175-9350-447a949b9986

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________

1

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 24 от 21/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Хелмед България ЕООД

130477290

Пощенски адрес:

община Столична, район Възраждане, ул.Цар Симеон, бл.20, вх.1, ет.1,
ап.3
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1309

BG

Електронна поща:

Телефон:

helmedsf@yahoo.com

02 9200456

Интернет адрес: (URL)

Факс:

02 4174298
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
94821.67
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: f8759915-22f9-4175-9350-447a949b9986

BGN

Валута:
Да

Не

2

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
21/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
11071.92
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: f8759915-22f9-4175-9350-447a949b9986

3

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1329 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: f2291033-76a8-4120-bd87-f00535d33992

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________

1

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 25 от 12/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Фаркол АД

102227154

Пощенски адрес:

ул. Сан Стефано №28
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Бургас

BG341

8000

BG

Електронна поща:

Телефон:

farkol@farkol.bg

056 851721

Интернет адрес: (URL)

Факс:

056 851722
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
77404.17
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: f2291033-76a8-4120-bd87-f00535d33992

BGN

Валута:
Да

Не

2

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
12/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е 0 % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

Поради спецификата на дейност на лечебното заведение, не е възникнала
необходимост от закупуване на договорените стоки.
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
0
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: f2291033-76a8-4120-bd87-f00535d33992
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Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1330 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: 72cbfcb1-7036-4e98-9760-acacdb019a78

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________

1

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 26 от 12/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Диахем ООД

115321600

Пощенски адрес:

ул.Преслав 15, ет.3
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Пловдив

BG421

4000

BG

Електронна поща:

Телефон:

n.velchev@diahem.com

032 625549

Интернет адрес: (URL)

Факс:

032 636195
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
23231.57
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: 72cbfcb1-7036-4e98-9760-acacdb019a78

BGN

Валута:
Да

Не

2

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
12/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
22090.13
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: 72cbfcb1-7036-4e98-9760-acacdb019a78
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Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1331 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: ad30cbfd-46e3-42f6-a2c8-87986ed09b44

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________

1

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 27 от 22/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Лаб Диагностика ООД

831308324

Пощенски адрес:

район Красно село, ж.к. Лагера, бул. Цар Борис III №54, бл. 39, вх.1,
ет.1, ап.1
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1612

BG

Електронна поща:

Телефон:

labdiag@applet-bg.com

02 9501360

Интернет адрес: (URL)

Факс:

02 9549896
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
33644.50
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: ad30cbfd-46e3-42f6-a2c8-87986ed09b44

BGN

Валута:
Да

Не

2

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
22/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
77456.25
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: ad30cbfd-46e3-42f6-a2c8-87986ed09b44
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Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1332 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: f56dfc1d-ffe7-48c6-a983-bc5ad4fd2271

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________

1

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 28 от 19/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Диахим ЕАД

201574968

Пощенски адрес:

район Искър, ж.к. Дружба 2, бул.Проф. Цветан Лазаров № 110
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1582

BG

Електронна поща:

Телефон:

office@diachim.bg

02 9963601

Интернет адрес: (URL)

Факс:

02 9963601
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
95533.02
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: f56dfc1d-ffe7-48c6-a983-bc5ad4fd2271

BGN

Валута:
Да

Не

2

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
19/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
37562.00
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: f56dfc1d-ffe7-48c6-a983-bc5ad4fd2271
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Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1333 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: 65856fac-984e-4152-b754-5fc0246d0ae4

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________

1

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 29 от 12/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

ЕТ Медимекс - Петрова

040010237

Пощенски адрес:

район Слатина, ул.Асен Велчев 16, бл.244, ет.13, ап.47
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1113

BG

Електронна поща:

Телефон:

elka.petrova@mail.bg

02 9877162

Интернет адрес: (URL)

Факс:

02 8705832
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
112905.66
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: 65856fac-984e-4152-b754-5fc0246d0ae4

BGN

Валута:
Да

Не

2

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
12/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
180273.53
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: 65856fac-984e-4152-b754-5fc0246d0ae4

3

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1334 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: 79c46aba-489b-4280-82d7-35ef2c7c9f77

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________

1

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 30 от 21/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Химтекс ООД

836149057

Пощенски адрес:

област Хасково, ул.Бузлуджа № 33
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Димитровград

BG422

6400

BG

Електронна поща:

Телефон:

zop@chimtex.com

0391 60354

Интернет адрес: (URL)

Факс:

0391 60351
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
19365.70
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: 79c46aba-489b-4280-82d7-35ef2c7c9f77

BGN

Валута:
Да

Не

2

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
21/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
14172.33
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: 79c46aba-489b-4280-82d7-35ef2c7c9f77
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Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1335 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: ec59acc0-1389-4fa9-911e-27d3612ed61e

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________

1

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 31 от 22/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Ридаком ЕООД

175040885

Пощенски адрес:

община Столична, район Красно село, ул. „Коломан” 1, Административна
сграда Славия, офис 217
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1618

BG

Електронна поща:

Телефон:

info@ridacom.com

02 9559998

Интернет адрес: (URL)

Факс:

02 9586568
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
27463.33
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: ec59acc0-1389-4fa9-911e-27d3612ed61e

BGN

Валута:
Да

Не

2

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
22/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
72485.12
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: ec59acc0-1389-4fa9-911e-27d3612ed61e
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Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1336 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: 2280b1e0-295a-4cd4-b443-8f82d16e07a3

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________

1

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 32 от 19/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Медикъл Имидж ООД

130488072

Пощенски адрес:

община Столична, район Оборище, ул. „Франсис Де Пресансе” 15
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1505

BG

Електронна поща:

Телефон:

dimaging@meddimage.com

02 9442290

Интернет адрес: (URL)

Факс:

02 9442290
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
31811.08
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: 2280b1e0-295a-4cd4-b443-8f82d16e07a3

BGN

Валута:
Да

Не

2

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
19/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
52834.00
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: 2280b1e0-295a-4cd4-b443-8f82d16e07a3

3

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1337 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: ccc01894-151c-4549-9b42-2779a8669512

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________

1

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 33 от 14/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Нова Груп Инвестмент СРЛ

139864641

Пощенски адрес:

Румъния, обл. Илфов
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Отопени

RO322

075100

RO

Електронна поща:

Телефон:

gelu@novagroup.ro

00407 84278107

Интернет адрес: (URL)

Факс:

00407 84278107
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
6277.50
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: ccc01894-151c-4549-9b42-2779a8669512

BGN

Валута:
Да

Не

2

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
14/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
2524.73
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: ccc01894-151c-4549-9b42-2779a8669512
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Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: ________
Изходящ номер: 1338 от дата 13/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД

111047073

Пощенски адрес:

ул.Сирма войвода 4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Монтана

BG312

3400

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ангелина Тодорова (вътр.тел.226)

096 306881

Електронна поща:

Факс:

op@mbalmontana.com

096 307554

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalmontana.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbalmontana.com/page/show/68
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
Вода
Пощенски услуги

УНП: c7f8d4bf-6e65-441f-ac8b-e99e98f30205

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
Друга дейност: ______________
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Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-37 от 19/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00468-2019-0011(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите
на Възложителя

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 34 от 29/05/2020 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Истлинк България ООД

115573932

Пощенски адрес:

район Централен, бул.Шести септември магазин №2 №87
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Пловдив

BG421

4000

BG

Електронна поща:

Телефон:

eastlink_pv@mail.orbitel.bg

032 644588

Интернет адрес: (URL)

Факс:

032 642706
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни
реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически
изисквания и съобразно нуждите на Възложителя
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
7062.33
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

УНП: c7f8d4bf-6e65-441f-ac8b-e99e98f30205

BGN

Валута:
Да

Не
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Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
29/11/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
30571.66
Валута:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 13/12/2021 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Д-р Тодор Борисов Тодоров
VІI.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: c7f8d4bf-6e65-441f-ac8b-e99e98f30205
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