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BG-София: 

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): 000698391
BG411, Президент на Република България, бул. Дондуков № 2, За: главен юрисконсулт, 
България 1123, София, Тел.: 02 9239190, E-mail: m.manolova@president.bg, Факс: 02 9804484
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.president.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): 
https://m.president.bg/bg/cat165/1216/dostavka_medicinsko_oborudvane_BG_Koleda_2018_2019.html.

I.1)

Вид на възложителя
Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални 
или местни подразделения

I.2)

Обект на поръчкатаII.1)
Доставки
Процедурата е открита с решение
№: ЛС-11-27 от 13.05.2019 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00990-2019-0002

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
Доставка на медицинско оборудване, предназначено за лечебни заведения - бенефициенти по 
благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2018/2019 г. и включва изпълнението на 
следните дейности: • доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения – бенефициенти; 
• монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване; • 
обучение за работа с доставеното медицинско оборудване; • гаранционно обслужване и 
поддръжка на доставеното медицинско оборудване.

ІI.4)

Номер на договора: Д-02-9 от 19.08.2019 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
НЕ

Изпълнител по договора
BG411, Дъчмед Интернешанъл ЕООД, ж.к. Лозенец, ул. Бигла № 48, ет. 5, България 1164, 
София, Тел.: 02 9200123, E-mail: info@dutchmed.bg, Факс: 02 9200384
Изпълнителят е МСП: да 

III.3)

При изпълнението участват подизпълнителиІII.4)
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IV: Приключване на договора

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

VII: Възложител

НЕ

Предмет на договора
Апарат за неинвазивна респираторна поддръжка

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в месеци
3

Стойност, посочена в договора
100500 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
31.03.2020 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
100500 BGN без ДДС

ІV.6)

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

ІV.7)

22.05.2020 г. 

Трите имена: Димитър Желязков СтояновVII.1)
Длъжност: Главен секретар на президента на Република БългарияVII.2)
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