
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида
2716

Поделение
ТП ДГС Гурково

Изходящ номер
ПО-05-94

от дата
14-септември-2021

Поръчката е възложена на обединение
Не

При изпълнението участват подизпълнители
Не

Договорът е изменян
Не

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГУРКОВО"

Национален регистрационен номер
2016176540237

Пощенски адрес
ул. ПРОХОДА №.1

Град
гр.Гурково

код NUTS
BG България 

Пощенски код
6199

Държава
България

Лице за контакт
Керка Иванова Денчева

Телефон
+359 887220057

Електронна поща
keri1010@abv.bg

Основен адрес (URL)
https://dgsgurkovo.uidp-sliven.com



Адрес на профила на купувача (URL)
https://app.eop.bg/buyer/18587

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друга дейност
Стопанисване на горите

РАЗДЕЛ IІ: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

IІ.1) Обект на поръчката

Услуги

IІ.2) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
02716-2021-0151

IІ.3) Описание на предмета на поръчката

Описание
обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП  – Открита процедура по чл.20, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗОП с
предмет : „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и
софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и други /, включително и
доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката в случай на необходимост, за нуждите на
ТП ДГС „Гурково“.
Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на потенциалните изпълнители да се
запознаят с предмета на поръчката и условията за нейното изпълнение, условията за участие, изисквания към
кандидатите и процедурата по провеждането й.
Обект на настоящата обществена поръчка е „Предоставянето на услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като
избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да извършва за срок от 24 (двадесет и четири) месеца,
считано от подписването на договора услуги по поддръжка на офис техниката на ТП „ДГС Гурково“ по предмет и
обем съгласно Техническата спецификация на поръчката.
Място на изпълнение на поръчката: административната сграда на ТП „Държавно горско стопанство – Гурково” гр.
Гурково - 6199, ул.”Прохода” №1.
В случай, че техниката, която подлежи на поддръжка не може да бъде отремонтирана на мястото на изпълнение на
адреса на Възложителя, същата ще се ремонтира в сервизна база на Изпълнителя, като разходите за вземането и
доставянето  ще са за сметка на Изпълнителя.

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

IІІ.1) Номер на договора

6724

от
06-август-2021

IІІ.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

IІІ.3) Изпълнител по договора

Изпълнител по договора



Официално наименование
МАГМА-ПМГ ЕООД

Национален регистрационен номер
206234994

Пощенски адрес
ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ №.93 вх.А ет.6 ап.49

Град
гр. Стара Загора

код NUTS
BG България 

Пощенски код
6000

Държава
България

Електронна поща
office@magma-bg.com

Изпълнителят е МСП
Да

IІІ.5) Предмет на договора

Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер,
принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и други /, включително и

IІІ.6) Срок за изпълнение

начална дата
06-август-2021

крайна дата
06-август-2023

IІІ.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС:
16700.00

Валута:
BGN

IІІ.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Не

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е предсрочно прекратен

IV.1) Дата на приключване:

Дата:
01-септември-2021

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

Страните заявяват изрично, че нямат взаимни претенции една към друга във връзка с изпълнението на
задължението по договора до датата на настоящия анекс - всички заявени услуги до датата на анекса са изпълнени
и платени в срок и пълен обем.



IV.4) Договорът е изпълнен в срок

Да

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

Договорът е изпълнен в пълен обем
Не

Изпълнението е посочения % от предмета на договора (при частично изпълнение)
5.38

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри)

Стойност без ДДС:
990

Валута:
BGN

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

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

РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:
14-септември-2021

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

инж. Калин Николов

VIII.2) Длъжност:

Директор


	

