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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00444
Поделение: МБАЛ-ШУМЕН АД
Изходящ номер: 797 от дата 27/02/2018
Коментар на възложителя:
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки 00444-
2016-0019. Обявление за обществена поръчка ID на документа 746611.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен
Секторен

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-
ШУМЕН АД

127521092

Пощенски адрес:
ул. Васил Априлов № 63

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Шумен BG333 9700 BG

Лице за контакт: Телефон:
Красимира Димитрова 054 855775

Електронна поща: Факс:
mbal-shumen@ro-ni.net 054 800751

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.mbal-shumen.com

Адрес на профила на купувача (URL):
www.mbal-shumen.com/profile/PS-16-19

I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или местни  
подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  

за отдих и култура
Отбрана Социална закрила
Обществен ред и сигурност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: ______________
Здравеопазване

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ  
и топлинна енергия

Железопътни услуги

Електрическа енергия Градски железопътни, трамвайни,  
тролейбусни или автобусни услуги

Добив на газ или нефт Пристанищни дейности
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Проучване и добив на въглища или други  
твърди горива

Летищни дейности

Вода Друга дейност: ______________
Пощенски услуги

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА  
ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: 19   от 26/08/2016 дд/мм/гггг

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00444-2016-0019(nnnnn-yyyy-xxxx)

II.4) Описание на предмета на поръчката
Транспортиране на пациенти на „МБАЛ - ШУМЕН” АД за хемодиализно лечение

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 1   от 15/11/2016 дд/мм/гггг

III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система

III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
ЛИДЕР ТУР ООД 200195075

Пощенски адрес:
ул Алдимировци № 22, ет.3, ап.6

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Шумен BG333 9700 BG

Електронна поща: Телефон:
lider_tur_ood@abv.bg 0887 748912

Интернет адрес: (URL) Факс:
www.lidertur.bg 0887 748912

Изпълнителят е МСП Да Не

Да НеПоръчката е възложена на обединение

Да НеIII.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование Дейност, изпълнявана от  

подизпълнителя
Дял на участие  
на 
подизпълнител
я (% от 
договора)

III.5) Предмет на договора
"Транспортиране на пациенти на „МБАЛ - ШУМЕН” АД за хемодиализно 
лечение"

III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 150000.00 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:

Да НеIII.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,  
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.
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РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:
14/02/2018 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

Да НеIV.3) Договорът е изменян
Променено  
условие от  
договора

Преди промяната След промяната Правно основание  
за промяната

1 I. ПРЕДМЕТ 
НА ДОГОВОРА

Чл.1. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
възлага, а 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
приема да 
извършва със 
собствен 
транспорт 
транспортиране 
на пациенти на 
„МБАЛ-ШУМЕН” АД 
за хемодиализно 
лечение. 
Транспортирането 
ще се 
осъществява от 
понеделник до 
събота 
включително, 
независимо от 
празничните и 
почивните дни, 
по предварително 
утвърдени 
графици и 
маршрути от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е 
неразделна част 
от настоящия 
договор, като 
условията й се 
считат по право 
условия на 
настоящия 
договор, 
доколкото друго 
не е уговорено.

Чл.1. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
възлага, а 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
приема да 
извършва със 
собствен 
транспорт 
транспортиране 
на пациенти на 
„МБАЛ-ШУМЕН” АД 
за хемодиализно 
лечение и 
транспортиране 
на медицинския 
персонал на 
„МБАЛ-ШУМЕН” АД 
на територията 
на Община Шумен. 
Транспортирането 
на пациентите за 
хемодиализно 
лечение ще се 
осъществява от 
понеделник до 
събота 
включително, 
независимо от 
празничните и 
почивните дни, 
по предварително 
утвърдени 
графици и 
маршрути от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Транспортирането 
на медицинския 
персонал на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще 
се осъществява 
ежедневно, 
включително през 
почивни и 

Чл. 116  ал.1 т. 
6 от ЗОП
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празнични дни, 
при заявка по 
телефон от 
служител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е 
неразделна част 
от настоящия 
договор, като 
условията й се 
считат по право 
условия на 
настоящия 
договор, 
доколкото друго 
не е уговорено.

2 ІІ. ЦЕНА И 
НАЧИН НА 
ПЛАЩАНЕ

Чл. 2, ал. 5 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
заплаща на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
цената за 
изминатите 
километри пробег 
за 
транспортирането 
на пациенти за 
хемодиализно 
лечение след 
представяне в 
„МБАЛ-ШУМЕН” АД, 
от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
следните 
документи:
- изготвена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
одобрена от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
от упълномощено 
от него лице, 
справка за 
изминатите 
километри, 
съгласно 
предоставените 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
графици и 
маршрути.
- фактура 
оригинал за 
сумата, 
изчислена, 
съгласно 
изготвената от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
справка за 
изминатите 
километри .

Чл. 2, ал. 5 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
заплаща на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
цената за 
изминатите 
километри пробег 
за 
транспортирането 
на пациенти за 
хемодиализно 
лечение и за 
транспортирането 
на медицинския 
персонал на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след 
представяне в 
„МБАЛ-ШУМЕН” АД, 
от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
следните 
документи:
- изготвена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
одобрена от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
от упълномощено 
от него лице, 
справка за 
изминатите 
километри, 
съгласно 
предоставените 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
графици и 
маршрути.
- изготвена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
одобрена от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
от упълномощено 
от него лице, 
справка за 
изминатите 

Чл. 116  ал.1 т. 
6 от ЗОП
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километри, 
съгласно 
транспортни 
листи по 
образец, 
подписани от 
медицинския 
персонал, 
ползвал 
транспорта.
- 2 /два/ броя 
фактури оригинал 
за сумите, 
изчислени, 
съгласно 
изготвените от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
справки за 
изминатите 
километри.

3 IІІ. ПРАВА И 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 3, ал. 1, т. 
„а” да извършва 
транспортиране 
на пациенти на 
„МБАЛ-ШУМЕН” АД 
за хемодиализно 
лечение, 
съгласно 
предоставени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
графици и 
маршрути.
- графиците и 
маршрутите ще 
бъдат 
актуализирани в 
зависимост от 
настъпването на 
непредвидени 
обстоятелства. 
Под непредвидени 
обстоятелства се 
има предвид 
постъпването или 
отпадането на 
пациент на 
хемодиализно 
лечение на „МБАЛ
-ШУМЕН” АД, или 
влошени 
метеорологични 
условия и 
затруднено 
придвижване от 
или към гр. 
Шумен

Чл. 3, ал. 1, т. 
„а” да извършва 
транспортиране 
на пациенти на 
„МБАЛ-ШУМЕН” АД 
за хемодиализно 
лечение, 
съгласно 
предоставени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
графици и 
маршрути и 
транспортиране 
на медицинския 
персонал на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
ежедневно, 
включително през 
почивни и 
празнични дни, 
при заявка по 
телефон от 
служител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
- графиците и 
маршрутите ще 
бъдат 
актуализирани в 
зависимост от 
настъпването на 
непредвидени 
обстоятелства. 
Под непредвидени 
обстоятелства се 
има предвид 
постъпването или 
отпадането на 
пациент на 
хемодиализно 
лечение на „МБАЛ
-ШУМЕН” АД, или 

Чл. 116  ал.1 т. 
6 от ЗОП
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влошени 
метеорологични 
условия и 
затруднено 
придвижване от 
или към гр. 
Шумен

4 IІІ. ПРАВА И 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 3, ал. 1, т. 
„г” да отговаря 
за живота и за 
всяко телесно и 
психическо 
увреждане на 
пациент за 
хемодиализно 
лечение, 
вследствие на 
злополука във 
връзка с 
транспортирането
, докато 
пациента за 
хемодиализно 
лечение се е 
намирал в 
превозното 
средство или се 
е качвал/слизал 
от него

Чл. 3, ал. 1, т. 
„г” да отговаря 
за живота и за 
всяко телесно и 
психическо 
увреждане на 
пациент за 
хемодиализно 
лечение и на 
медицинските 
лица, чието 
транспортиране е 
предмет на 
договора, 
вследствие на 
злополука във 
връзка с 
транспортирането
, докато 
пациента за 
хемодиализно 
лечение/медицинс
кото лице се е 
намирал/о/ в 
превозното 
средство или се 
е 
качвал/о//слизал
/о/ от него

Чл. 116  ал.1 т. 
6 от ЗОП

5 IІІ. ПРАВА И 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 3, ал. 1, т. 
„ж” да представя 
в края на всеки 
месец справка за 
изминатите 
километри пробег 
по утвърдени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
графици и 
маршрути

Чл. 3, ал. 1, т. 
„ж” да представя 
в края на всеки 
месец справки за 
изминатите 
километри пробег 
по утвърдени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
графици и 
маршрути и за 
изминатите 
километри пробег 
при 
транспортиране 
на медицинския 
персонал на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 116  ал.1 т. 
6 от ЗОП

Да НеIV.4) Договорът е изпълнен в срок
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на  
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):
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(Кратко описание на причините за забавата)

Да НеIV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 232152.50 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:

Да НеIV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени  
неустойки
от изпълнителя    Размер: ________ Валута: ________
от възложителя   Размер: ________ Валута: ________

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 27/02/2018 дд/мм/гггг

VІI: Възложител:

VІI.1) Трите имена (подпис):
Д-р Атанас Георгиев Атанасов

VІI.2) Длъжност:
Изпълнителен директор
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