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I. II. IV.
BG-София:
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
І: Възложител
Публичен
I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695317
BG411, Министерство на здравеопазването, площад Света Неделя № 5, За: Румяна Ставрева, България
1000, София, Тел.: 0359 29301314, E-mail: rstavreva@mh.government.bg, Факс: 0359 29301451
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.mh.government.bg/bg/.
Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduripo-zop/protseduri-po-reda-na-zop/izbor-na-izplniteli-za-3-deinosti-NZIS/.
I.2) Вид на възложителя
Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или
местни подразделения
I.3) Основна дейност
Здравеопазване

ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора
II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-403 от 12.10.2018 г.
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2018-0021
ІI.4) Описание на предмета на поръчката
Избор на изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми в изпълнение на три
от дейностите, включени в проект "Доизграждане на НЗИС – етап 1 и етап 2", включваща три
обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 "Избор на изпълнител на Дейност 5 Разработка и доработка на необходими регистри за изпълнението на НЗИС" Обособена позиция № 2
"Избор на изпълнител на Дейност 6 - Разработване на подсистема за електронни административни
услуги" Обособена позиция № 3 "Избор на изпълнител на Дейност 8 - Изграждане на здравноинформационен портал"
III: Условия на договора
ІII.1) Номер на договора: РД-11-384 от 01.10.2019 г.
ІII.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е възложена на обединение
ДА

III.3) Изпълнител по договора
BG322, ДЗЗД СТЕМО – ГАМА КОНСУЛТ, Седалище: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово,
ПК 5300, ул. Николаевска № 4. Адрес за кореспонденция: гр. София, ПК 1407, бул. Черни връх № 51Б,
България 5300, Габрово, Тел.: 02 8162300, E-mail: sf.office@stemo.bg, Факс: 02 8162303
Интернет адрес/и:
URL: www.stemo.bg.
Изпълнителят е МСП: не
III.3) Изпълнител по договора
BG322, СТЕМО ООД, Седалище: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ПК 5300, ул.
Николаевска № 4. Адрес за кореспонденция: гр. София, ПК 1407, бул. Черни връх № 51Б, България
5300, Габрово, Тел.: 02 8162300, E-mail: sf.office@stemo.bg, Факс: 02 8162303
Интернет адрес/и:
URL: www.stemo.bg.
Изпълнителят е МСП: да
III.3) Изпълнител по договора
BG411, Гама Консулт- Калинкин, Прокопов и с-ие СД, бул. Шипченски проход 63, ет. 2, България 1403,
София, Тел.: 088 8510376, E-mail: deyan@gammaconsult.com, Факс: 02 8162303
Интернет адрес/и:
URL: http://www.gammaconsult.com/.
Изпълнителят е МСП: да
ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители
НЕ
ІII.5) Предмет на договора
"Избор на изпълнител на Дейност 8 - Изграждане на здравно- информационен портал"
ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци
30
ІII.7) Стойност, посочена в договора
410000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.
IV: Приключване на договора
договорът е предсрочно прекратен
ІV.1) Дата на приключване
28.02.2020 г.
ІV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора
С подписване на Споразумение № РД-11-54/05.02.2020 г. за прекратяване на договор № РД-11384/01.10.2019 г., страните са постигнали взаимно съгласие договора да бъде прекратен.
ІV.3) Договорът е изменян
НЕ
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок
НЕ
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
НЕ
Изпълнението е 0% от предмета на договора

Причини за частичното изпълнение: Договорът е прекратен по взаимно съгласие, постигнато между
страните, преди да има прието изпълнение по него.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
0 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
НЕ
V: Допълнителна информация
Съгласно член (1.8.) от Споразумение № РД-11-54/05.02.2020 г. страните постигнаха съгласие, че с
връщането на авансовото плащане и с връщането на гаранцията за изпълнение или с усвояването на
гаранцията за авансово плащане, както и с подписването на констативен протокол по ал. (1.5), всички
взаимоотношения по Договор № РД-11-384/01.10.2019 г., в това число и финансови такива се считат за
окончателно уредени и същите нямат никакви претенции една към друга. Предвид горното и с оглед
обстоятелството, че между страните е подписан констативен протокол на 25.02.2020 г. и гаранцията за
изпълнение на договора е върната на 28.02.2020 г. ,като съгласно уговореното между страните от
последната дата се счита, че договорът е окончателно прекратен.
VI: Дата на изпращане на настоящото обявление
26.03.2020 г.
VII: Възложител
VII.1) Трите имена: Кирил Миланов Ананиев
VII.2) Длъжност: министър на здравеопазването

