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I. II. IV.

BG-Шумен:

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): 127521758
BG333, Комплексен онкологичен център - Шумен ЕООД, ул.Васил Априлов 63, За: Иванка
Ралева, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800509, E-mail: raleva@oncocenter.org, Факс: 054
810004
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.oncocenter.org.
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.oncocenter.org/site/category/%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B7%D0%BE%D0%BF/.

I.1)

Вид на възложителя
Друг: Възложител на основание 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
№: 001 от 12.02.2018 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00979-2018-0001

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
"Доставка на лекарствени продукти” по Приложение 1

ІI.4)

Номер на договора: 138 от 13.07.2018 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
НЕ
Изпълнител по договораIII.3)

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=954972&newver=2&__cfduid=dd21ab602a81c24b921c86296a9a769b91579513483&_ga=GA1.2.245084378.1579513484&_gid=GA1.2.1662837721.1579616228&_gat=1&PHPSESSID=791d57ddfd89a1e82f6715fb4bf2e00b&header=&header=print
mailto:raleva@oncocenter.org


IV: Приключване на договора

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

BG412, Медекс ООД, ул.Самоковско шосе №2Л, България 1000, София, Тел.: 02 9175545, E-
mail: ffice@medex.bg, Факс: 02 9175538
Изпълнителят е МСП: да
При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
"Доставка на лекарствени продукти” по Приложение 1 по ОП № 1 номенклатури с №
18,362,364,370,373.

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в месеци
12
Стойност, посочена в договора
1635526.43 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
20.12.2019 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян
ДА

ІV.3)

Променено условие: срок на договора; Преди промяната: 16.07.2019г.; След промяната:
До окончателно приключване на процедурите и сключване на нов договор / до сключване
на нов договор за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, в резултат на
проведена процедура по ЗОП; Правно основание: 16.2 от Договора-на основание Чл. 116,
ал.1, т.1 от ЗОП
Договорът е изпълнен в срок
ДА

ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обем
ДА

ІV.5)

Информация за изплатената сума по договора
2212102.76 BGN без ДДС

ІV.6)

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

ІV.7)

От изпълнителя, в размер на 645.08 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: Неустойки съгласно чл.10 ал.3 т.1
от договора

17.01.2020 г. 

mailto:ffice@medex.bg


VII: Възложител

Трите имена: Иванка Енчева РалеваVII.1)
Длъжност: Главен счетоводител и упълномощено лице по чл.7 ал.1 от ЗОП, със заповед
№051/08.04.2019 г.

VII.2)


