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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; Мариана Стойкова, 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-08-524 от 18.12.2019 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00705-2019-0010

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
Надграждане на съществуваща система за производство на медицински кислород от атмосферата на
територията на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД

ІI.4)

Номер на договора: 8/80 от 05.03.2020 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, Маркон ЕООД, район Приморски, ул.Цани Гинчев №8, ет.1, ап.1, България 9000, Варна, Тел.:
052 984908, E-mail: office@marcon-bg.com, Факс: 052 602107
Изпълнителят е МСП: да

III.3)

https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=996683&_ga=GA1.2.787987885.1574334125&__cfduid=d8bc37121e1bef18852b0449f96103a871600345767&_gid=GA1.2.529163274.1602480953&PHPSESSID=db65d6d3060a4c42d7660a0e2b11295c&header=&header=print
mailto:mbal.sl@iradeum.com
mailto:office@marcon-bg.com


/

IV: Приключване на договора

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

VII: Възложител

При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
Надграждане на съществуваща система за производство на медицински кислород – доставка и монтаж
на компресор за сгъстен въздух и присъединителен модул, пускане в експлоатация, обучение за работа
и гаранционна поддръжка за срок не по-малко от 24 месеца на цялата система за производство на
медицински кислород. Надграждането включва компресор за сгъстен въздух -1 бр. и присъединителен
модул – 1 бр.

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в дни
45
Стойност, посочена в договора
38900 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
30.09.2020 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
38900 BGN без ДДС

ІV.6)

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

ІV.7)

12.10.2020 г. 

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


