
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 КИПИЛОВО"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
2016176540359

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
с.Кипилово

Пощенски адрес:
с. Кипилово, ул. Васил Левски № 58

Пощенски код:
8998

код NUTS
BG България 

Лице за контакт

Къньо Стоянов Стоянов

Електронна поща:
kcc6599@abv.bg

Интернет адрес/и

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

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/40579

I.2) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/256605

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/256605



Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Извършване на задължителни медицински прегледи на служителите на ТП „ДГС Кипилово“

II.1.2) Основен CPV код

85147000

II.1.3) Обект на поръчката

Услуги

II.1.4) Кратко описание

„Извършване на задължителни медицински прегледи на служителите на ТП „ДГС Кипилово“ включващи:

профилактични прегледи .

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
990

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
BG България 

Основно място на изпълнение
Място на изпълнение на поръчката: Административната сграда на ТП „ДГС Кипилово” – : с.Кипилово ул. „Васил
Левски” № 58

II.2.4) Описание на обществената поръчка

„Извършване на задължителни медицински прегледи на служителите на ТП „ДГС Кипилово“ съгласно Наредба №
3 от 28.02.1987 г. за задължителни 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“ за срок от
12мес.
Профилактични медицински прегледи за жени и мъже, служители в ТП "ДГС Кипилово"

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност



Стойност, без да се включва ДДС
990

Валута
BGN

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 ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1) Изисквания за личното състояние

- Участникът следва да е вписан в Търговският регистър или в регистъра на ЮЛНЦ на Агенция по вписванията, а за
чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са
установени.
-Да има регистрация на лечебното заведение, съгласно чл. 40 от Закона за лечебните заведения

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Участникът не следва да представя доказателства за икономически и финансови възможности за изпълнение на
поръчката.

III.1.3) Технически и професионални способности

Да разполага с квалифициран персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение
не

Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
08-декември-2022

Час
23:59

IV.2) Срок на валидност на офертите

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
2

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
09-декември-2022



Час
13:00

Място
В системата

Възложител

Име и фамилия:

Къньо Стоянов

Длъжност:

Директор в ТП "ДГС Кипилово"


	

