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I. II. IV.

BG-Сливен:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

III: Условия на договора

Публичен
Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 119502733
BG342, МБАЛ Д-р Иван Селимински АД - Сливен, гр.Сливен, бул. Христо Ботев №1, За: Р.Симеонова,
М.Стойкова, България 8800, Сливен, Тел.: 044 611778, E-mail: mbal.sl@iradeum.com, Факс: 044 624326
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.mbal.sliven.net.
Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbal.sliven.net/.

I.1)

Вид на възложителя
Друг: съгл.чл.5, ал.2,т.16 от ЗОП

I.2)

Основна дейност
Здравеопазване

I.3)

Обект на поръчкатаII.1)
Услуги
Процедурата е открита с решение
№: РД-08-107 от 27.03.2018 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00705-2018-0002

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
„Осигуряване на денонощна охрана - физическа защита, чрез невъоръжен персонал, обслужване на
система за видеонаблюдение и контрол на достъпа, на основната сграда, сградата на "Детско
отделение" и болничния парк на МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД - гр.Сливен” .

ІI.4)

Номер на договора: 4.63 от 27.08.2018 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
НЕ
Изпълнител по договора
BG411, ПС ГАРД ЕООД, бул. Шипченски проход № 43А партер, България 1111, София, Тел.: 088
9527226, E-mail: t.mavrodiev@psguard.net, Факс: 02 4238296
Изпълнителят е МСП: да

III.3)

https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=996679&_ga=GA1.2.787987885.1574334125&__cfduid=d8bc37121e1bef18852b0449f96103a871600345767&_gid=GA1.2.529163274.1602480953&header=&header=print
mailto:mbal.sl@iradeum.com
mailto:t.mavrodiev@psguard.net


/

IV: Приключване на договора

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

VII: Възложител

При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
„Осигуряване на денонощна охрана - физическа защита, чрез невъоръжен персонал, обслужване на
система за видеонаблюдение и контрол на достъпа, на основната сграда, сградата на "Детско
отделение" и болничния парк на МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД - гр.Сливен” .

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в месеци
24
Стойност, посочена в договора
182400 BGN без ДДС

ІII.7)

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

III.8)

договорът е изпълнен
Дата на приключване
07.10.2020 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян
ДА

ІV.3)

Променено условие: Изменение на Чл. 2 от Глава ІI. “ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ”, считано от
15.02.2019 г.; Преди промяната: Обща стойност на договора - 182400,00 лв.; След промяната: Обща
стойност на договора - 196923,60 лв.; Правно основание: На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и във
връзка с увеличения размер на минималната работна заплата за страната /с Постановление №320 на
МС от 20.12.2018 г., считано от 01.01.2019 г./, с предложение на изпълнителя, направено с писмо, вх.
№ ОПД - 07-1293 от 06.02.2019 г., се сключи анекс от 12.02.2019 г., към Договор № 4.63 от 19.09.2018
г., Изменението влиза в сила от 15.02.2019 г.
Договорът е изпълнен в срок
ДА

ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обем
ДА

ІV.5)

Информация за изплатената сума по договора
196923.6 BGN без ДДС

ІV.6)

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

ІV.7)

12.10.2020 г. 

Трите имена: Васислав Петрониев ПетровVII.1)
Длъжност: Изпълнителен директорVII.2)


