
/

Версия за печат

00705-2019-0011

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 ОП и Маркетинг, 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-08-525 от 18.12.2019 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00705-2019-0011

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
„Доставка и въвеждане в експлоатация на стационарна цифрова ехографска система за съвременна
кардиологична oиагностика“. Минималните задължителни работни характеристики и функционални
изисквания, на които предлаганата апаратура трябва да отговаря са подробно описани в ГЛАВА II -
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ на документацията на поръчката . Предлаганата мед.апаратура
трябва да бъде нова, неупотребявана. Изпълнителят поема гаранционното обслужване на доставената
медицинска апаратура за срок не по - малък от 24 месеца. Гаранцията за изпъл. на договора в размер
на 3 % от стойността на договора без вкл. ДДС. Гаранцията за изпълнение трябва да бъде представена
в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция или застраховка. Частично освобождаване
в размер на 60 % от гаранцията- след доставка.Освобождаване на остатъчната сума се извършваслед
изтичане на гаранционния срок на апаратурата.Условията и сроковете за задържане или освобождаване
на гаранцията са уредени в проекта на договора.

ІI.4)

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=964109&_ga=GA1.2.787987885.1574334125&__cfduid=d4164ef63dab4ced4de534123041157a21582533011&_gid=GA1.2.283497850.1583747802&PHPSESSID=becb44203b00cc8e1cfa95aab71dbd73&header=&header=print
mailto:mbal.sl@iradeum.com
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IV: Приключване на договора

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

VII: Възложител

Номер на договора: 3/7 от 25.02.2020 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
НЕ
Изпълнител по договора
BG331, Илан-Медицинска апарура ООД, ул.Кирил Шиваров №9, вх.Б, България 9000, Варна, Тел.: 052
612259, E-mail: office@ilan.bg, Факс: 052 612258
Изпълнителят е МСП: да

III.3)

При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
Доставка на ехограф

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в дни
30
Стойност, посочена в договора
88000 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 изпълнен
Дата на приключване
06.03.2020 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян
НЕ

ІV.3)

Договорът е изпълнен в срок
ДА

ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обем
ДА

ІV.5)

Информация за изплатената сума по договора
88000 BGN без ДДС

ІV.6)

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

ІV.7)

10.03.2020 г. 

Трите имена: Д-р Васислав Петрониев ПетровVII.1)
Длъжност: Изпълнителен директорVII.2)
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