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Съдържание на документ

00906-2019-0004
I. II. IV.
BG-София:
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
І: Възложител
Публичен
I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131045382
BG411, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, ул.
Триадица № 4, За: Магдалена Георгиева, България 1000, София, Тел.: 02 9406064, E-mail:
procurement@pudoos.bg, Факс: 02 9804131
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.pudoos.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): http://pudoos.bg/?p=27412.
I.2) Вид на възложителя
Публичноправна организация
I.3) Основна дейност
Околна среда

ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора
II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: Ц-542 от 20.12.2019 г.
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00906-2019-0004
ІI.4) Описание на предмета на поръчката
Предметът на обществената поръчка е доставка, монтаж, калибриране и изпитание на газанализаторна апаратура за мониторинг и емисионен контрол на димните газове от
Инсинератора. Съгласно техническата спецификация, газ-анализаторната апаратура
(оборудване), предмет на доставката, следва да включва следните апарати: 1. Подгреваема
пробовземна сонда; 2. Подгреваема пробовземна линия; 3. Газанализаторен шкаф с
включена пробоподготовка; 4. Газанализатор за измерване на NOx, SO2 и O2; 5.
Газанализатор за хлороводород.
III: Условия на договора
ІII.1) Номер на договора: 13179 от 30.04.2020 г.
ІII.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е възложена на обединение
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НЕ
III.3) Изпълнител по договора
BG411, „ЦЕ ЦЕ ЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД, ул. Кирил Николов, бл. 217, вх. А, България 1233,
София, Тел.: 02 8220186, E-mail: ccsbg@ccsbg.com, Факс: 02 8220106
Изпълнителят е МСП: да
ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители
НЕ
ІII.5) Предмет на договора
Предметът на обществената поръчка е доставка, монтаж, калибриране и изпитание на газанализаторна апаратура за мониторинг и емисионен контрол на димните газове от
Инсинератора. Инсинераторът за изгаряне на опасни болнични отпадъци е въведен в
експлоатация през 2003 г., като неизменна част от неговото оборудване и технологичен
процес е системата от газ-анализаторна апаратура за постоянен мониторинг и емисионен
контрол на димните газове от Инсинератора - Система за СНИ /Собствени Непрекъснати
Измервания/.

Съгласно

техническата

спецификация,

газ-анализаторната

апаратура

(оборудване), предмет на доставката, следва да включва следните апарати: 1. Подгреваема
пробовземна сонда; 2. Подгреваема пробовземна линия; 3. Газанализаторен шкаф с
включена пробоподготовка; 4. Газанализатор за измерване на NOx, SO2 и O2; 5.
Газанализатор за хлороводород.
ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци
12
ІII.7) Стойност, посочена в договора
268090.6 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
НЕ
IV: Приключване на договора
договорът е изпълнен
ІV.1) Дата на приключване
27.10.2020 г.
ІV.3) Договорът е изменян
НЕ
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок
ДА
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
ДА
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
268090.6 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
НЕ
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V: Допълнителна информация
VI: Дата на изпращане на настоящото обявление
04.06.2021 г.
VII: Възложител
VII.1) Трите имена: Галина Симеонова Симеонова
VII.2) Длъжност: В.И.Д. Изпълнителен директор
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