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I. II. IV.

BG-София:

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): 121565598
BG411, Съвет за електронни медии, бул. Шипченски проход 69, За: Доротея Петрова, България 1574,
София, Тел.: 02 9708826, E-mail: office@cem.bg, Факс: 02 9733769
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.cem.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): https://www.cem.bg/newsbg/6.

I.1)

Вид на възложителя
Публичноправна организация

I.2)

Основна дейност
Обществени услуги

I.3)

Обект на поръчкатаII.1)
Услуги
Процедурата е открита с решение
№: РД-05-72 от 09.10.2018 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00928-2018-0001

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
Организиране и осъществяване на невъоръжена денонощна физическа охрана на административна сграда
в гр. София, бул. Шипченски проход 69 и прилежащия терен, осигуряване на прoпускателен режим и
видеонаблюдение в сградата и на паркинга пред нея.

ІI.4)

Номер на договора: БФ-21-01 от 01.01.2019 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, Д.М. СЕКЮРИТИ ГРУП ООД, ул. Кукуш 1, България 1345, София, Тел.: 02 8680306, E-mail:
contact@security-dm.com, Факс: 02 8680306
Интернет адрес/и:
URL: https://www.security-dm.com/.

III.3)

mailto:office@cem.bg
mailto:contact@security-dm.com


IV: Приключване на договора

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

VII: Възложител

Изпълнителят е МСП: да
При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
Организиране и осъществяване на невъоръжена денонощна физическа охрана на административна сграда
в гр. София, бул. Шипченски проход 69 и прилежащия терен, осигуряване на прoпускателен режим и
видеонаблюдение в сградата и на паркинга пред нея.

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в месеци
24
Стойност, посочена в договора
167832 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
28.02.2021 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян
ДА

ІV.3)

Променено условие: срок на договора; Преди промяната: 30.12.2020 г.; След промяната: до
окончателно решаване на спора от органите по обжалване ; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Договорът е изпълнен в срок
ДА

ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обем
ДА

ІV.5)

Информация за изплатената сума по договора
181818 BGN без ДДС

ІV.6)

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

ІV.7)

11.03.2021 г. 

Трите имена: Бетина Славчева ЖотеваVII.1)
Длъжност: Председател на СЕМVII.2)


