
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида
2716

Поделение
ТП ДГС СВИЛЕНГРАД

Изходящ номер
ПО-05-1

от дата
07-януари-2022

Коментар на възложителя
Информация за сключен договор №рг-03-92/14.12.2021 г. с МЦ Сима Мед ООД за „Извършване на задължителни медицински
прегледи и изследвания за 2021 г. на работниците и служителите"

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 СВИЛЕНГРАД"

Национален регистрационен номер
2016176540027

Пощенски адрес
ул. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ №.42

Град
гр.Свиленград

код NUTS
BG България 

Пощенски код
6500

Държава
България

Лице за контакт
Kiril Georgiev Kirilov

Телефон
+359 37971481



Електронна поща
dgssvilengrad@b-trust.org

Основен адрес (URL)
www.uidp-sliven.com

Адрес на профила на купувача (URL)
https://app.eop.bg/buyer/27501

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друга дейност
Териториално поделение на държавно предприятие с основна дейност Горско стопанство съгласно чл.165 от ЗГ

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 №:
02716-2021-0291

IІ.3) Описание на предмета на поръчката

Описание
Настоящата обществена поръчка е с предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания
за 2021 г. на работниците и служителите, предвидени в приложение № 5 на „Наредба № 3 от 28.02.1987г. за
задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и „Наредба № 3 от
25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина“.
Видовете и броя на предвидените за извършване медицински прегледи са посочени в Техническата
спецификация

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

IІІ.1) Номер на договора

24877

от
14-декември-2021

IІІ.2) Договорът е сключен след

обява за събиране на оферти/покана до определени лица

IІІ.3) Изпълнител по договора

Изпълнител по договора

Официално наименование
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИМА МЕД ООД

Национален регистрационен номер
200159008



Пощенски адрес
ул. "Крали Марко" № 6, вх. А, ет. 2, ап. 2

Град
гр. Благоевград

код NUTS
BG България 

Пощенски код
2700

Държава
България

Телефон
+359 895430530

Електронна поща
office@divamed.info

Изпълнителят е МСП
Да

IІІ.5) Предмет на договора

Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2021 г. на работниците и служителите,
предвидени в приложение № 5 на „Наредба № 3 от 28.02.1987г. за задължителните предварителни и пери

IІІ.6) Срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци (от сключване на договора):
12

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

Стойност без ДДС:
1665.00

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 изпълнен

IV.1) Дата на приключване:

Дата:
07-януари-2022

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

Да

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

Договорът е изпълнен в пълен обем
Да

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



Стойност без ДДС:
1368

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:
07-януари-2022

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

инж.Кирил Кирилов

VIII.2) Длъжност:

директор


	

