
Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП -
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА РЕКА"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
2016176540065

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
с.Стара река

Пощенски адрес:
ул. СЪБИ ДИМИТРОВ №.1

Пощенски код:
8841

код NUTS
BG342 Сливен

Лице за контакт

Мирослав Цонев Маринов

Електронна поща:
marinovles@abv.bg

Интернет адрес/и

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

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/20689

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Извършване на зад. мед. прегледи на служителите на ТП „ДГС Стара река“ за срок от 12мес.

II.1.2) Основен CPV код

85147000

II.1.3) Обект на поръчката



Услуги

II.1.4) Кратко описание

Задължителните медицински прегледи и изследвания следва да се извършат за 19 /деветнадесет/ служители, от
които 14 мъже и 5 жени.

II.1.5) Обща стойност на обществената поръчка (без ДДС)

Стойност
855.00

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
не

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

85147000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
BG342 Сливен

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Задължителните медицински прегледи и изследвания следва да се извършат за 19 /деветнадесет/ служители, от
които 14 мъже и 5 жени.
Профилактичните медицинските прегледи и изследвания обхващат:

 

А. Профилактични медицински прегледи за жени:

Профилактичен преглед от интернист-електрокардиограма, кардиологичен статус, бял дроб, пулс, кръвно
налягане.
Преглед от офталмолог с изследване на зрителна острота и рефракция за регистриране на болести на окото и
придатъците му /изследване с рефлектометър/съгласно чл.9 от Наредба №7 от 15. 08. 2005 год. за минималните
изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. При
необходимост издаване на рецепта за очила и др.
Б. Профилактични прегледи за мъже:

Профилактичен преглед от интернист-електрокардиограма, кардиологичен статус, бял дроб, пулс, кръвно
налягане.
Преглед от офталмолог с изследване на зрителна острота и рефракция за регистриране на болести на окото и
придатъците му /изследване с рефлектометър /съгласно чл.9 от Наредба №7 от 15. 08. 2005 год. за минималните
изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. При
необходимост издаване на рецепта за очила и др.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не



II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІV: Предишна публикация относно тази поръчка

Обява за събиране на оферти/покана до определени лица, публикувана в РОП под №
02716-2022-0362

от
01-декември-2022

Раздел V: Възлагане/прекратяване на поръчката

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
74891

Наименование
„Извършване на задължителни медицински прегледи на служителите на ТП „ДГС Стара река“ съгласно Наредба №
3 от 28.02.1987 г. за задължителни предварителни и периодични медицински прегледи на работницит

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
05-януари-2023

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
1

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
1

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
855

Валута
BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция
855.00

Валута
BGN



V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИМА МЕД ООД

Национален регистрационен номер
200159008

Пощенски адрес

Държава
България

Град
гр. Благоевград

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

Пощенски код
2700

код NUTS
BG България 

Изпълнителят е МСП
да

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.2) Дата на изпращане

06-януари-2023


	

