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I. II. IV.

BG-Сливен:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

III: Условия на договора

Публичен
Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 119502733
BG342, МБАЛ Д-р Иван Селимински - Сливен АД, гр.Сливен, бул. Христо Ботев № 1, За: Радост
Симеонова - Икономист ОПМ, България 8800, Сливен, Тел.: 044 611778, E-mail: mbal.sl@iradeum.com,
Факс: 044 624326
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.mbal.sliven.net.
Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbal.sliven.net/.

I.1)

Вид на възложителя
Друг: съгл. чл.5, ал.2 т.16 от ЗОП

I.2)

Основна дейност
Здравеопазване

I.3)

Обект на поръчкатаII.1)
Доставки
Процедурата е открита с решение
№: РД-08-265 от 28.06.2018 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00705-2018-0006

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
„Доставка на консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична
лаборатория, Отделение по трансфузионна хематология и Отделение по функционална диагностика
при МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр.Сливен

ІI.4)

Номер на договора: 2/20.7 от 17.10.2018 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
НЕ
Изпълнител по договора
BG344, ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД, ул. Новозагорско шосе, бл.1 пк 441, България 6000, Стара Загора,
Тел.: 042 610230, E-mail: officesz@perfect-medica.com, Факс: 042 601585

III.3)

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=967291&_ga=GA1.2.787987885.1574334125&__cfduid=d4164ef63dab4ced4de534123041157a21582533011&header=&header=print
mailto:mbal.sl@iradeum.com
mailto:officesz@perfect-medica.com
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IV: Приключване на договора

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

VII: Възложител

Изпълнителят е МСП: да
При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
Доставка на консумативи за КГА "АВЛ" 800

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в месеци
24
Стойност, посочена в договора
96712.87 BGN без ДДС

ІII.7)

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз
НЕ

III.8)

договорът е предсрочно прекратен
Дата на приключване
05.03.2020 г. 

ІV.1)

Причини за прекратяване/унищожаване на договора
С писмо вх. №  РД-20-1451/05.02.2020 г., доставчика уведомява, че считано от дата 05.03.2020 г.
преустановява дейността си по осигуряването на консумативи и резервни части за Кръвно-газов
анализатор ABL-800. Причината, поради която преустановяват доставките е преустановен договор за
дистрибуция /оторизация/ между фирма Radiometer Medical Aps – производителя на апарата и фирма
„Перфект Медика” ООД за доставка на консумативи, реактиви и резервни части на споменатия
анализатор.

ІV.2)

Договорът е изменян
НЕ

ІV.3)

Договорът е изпълнен в срок
НЕ

ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обем
НЕ

ІV.5)

Изпълнението е 59.26% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Договора е прекратен предсрочно. Стойността, посочена в
договора е прогнозна.
Информация за изплатената сума по договора
57315.88 BGN без ДДС

ІV.6)

Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
НЕ

ІV.7)

23.03.2020 г. 
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Трите имена: д-р Васислав Петрониев ПетровVII.1)
Длъжност: Изпълнителен директорVII.2)


