
Версия за печат

00979-2019-0004

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: Жанета Донева, България
9700, Шумен, Тел.: 054 800832, E-mail: zop@oncocenter.org, Факс: 054 800313
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.oncocenter.org/site/category/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-
%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87/.
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.oncocenter.org/site/%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b5-
%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b7%d0%b0-
%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0.

I.1)

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

I.2)

Основна дейност
Здравеопазване

I.3)

Обект на поръчкатаII.1)
Услуги
Процедурата е открита с решение
№: 03/9 от 11.07.2019 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00979-2019-0004

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
Ваучерите за храна ще са с месечна периодичност, по предварителна заявка от Възложителя. Изискване на
Възложителя е ваучерите да се доставят на номинални стойности по 10, 5, 2 и 1 лева за ваучер. Възложителят
заплаща заявеното количество ваучери след представяне на проформа фактура от страна иа Изпълнителя.
Заявките са съобразени с числеността на персонала през съответния период.

ІI.4)

Номер на договора: 104 от 29.08.2019 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
НЕ
Изпълнител по договора
BG412, Български пощи ЕАД, ул.Академик Стефан Младенов №1, България 1000, София, Тел.: 02 32633262, E-
mail: voucher@bgpost.bg, Факс: 02 32633262
Изпълнителят е МСП: да

III.3)

При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=999940&newver=2&__cfduid=daa12a4eaae35a2bb4ca7be0d365e8b3c1605596241&_ga=GA1.2.1515725038.1605596245&_gid=GA1.2.958658611.1605596245&PHPSESSID=f101d1d0b99150dbc0bb9ef3c8ca89b5&header=&header=print
mailto:zop@oncocenter.org
mailto:voucher@bgpost.bg


IV: Приключване на договора

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

VII: Възложител

Предмет на договора
„Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на правоимащите от „КОЦ-Шумен”
ЕООД

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в месеци
18
Стойност, посочена в договора
118197.12 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
30.10.2020 г. 

ІV.1)

Причини за прекратяване/унищожаване на договора
Считано от 30.10.2020 г. на основание Раздел XII чл.12.2.1 във връзка с чл.12.2 от Договор №104/2019 и предвид
достигане на максималната прогнозна стойност в проведената обществена поръчка, договора се прекратява по
взаимно съгласие на страните.

ІV.2)

Договорът е изменян
НЕ

ІV.3)

Договорът е изпълнен в срок
НЕ

ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обем
ДА

ІV.5)

Информация за изплатената сума по договора
115108.8 BGN без ДДС

ІV.6)

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

ІV.7)

17.11.2020 г. 

Трите имена: Свилен Стефанов АрнаудовVII.1)
Длъжност: УправителVII.2)


