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Версия за печат

00696 - 2016-0010

I. II. IV.

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 

I: Възложител

Публичен

1.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831909905
BG411, Министерство на земеделието, храните и горите, бул. Христо Ботев № 55, 

За: Ева Христова, България 1040, София, Тел.: 02 98511345, E-mail:

ЕЕ1 Iristova@nizh.govemment.bg, Факс: 02 9807492 

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mzh.govemment.bg.

Адрес на профила на купувача (URL):

http:/7www. mzh.government.bg/M ZII/bg/procurement/prprocedures/Procedural 40.aspx..

1.2) Вид на възложителя
Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително

техни регионални или местни подразделения

II: Процедура, предхождаща сключването на договора

11.1) Обект на поръчката
Услуги

11.2) Процедурата е открита с решение
№: РД 52-37 от 02.08.2016 г.

11.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00696-2016-0010

11.4) Описание на предмета на поръчката
Модифицираната информационна система по позиция 2 трябва да може да: I . се 

инсталира и да работи на наличните в ОСЗ компютърни конфигурации както 

автономно, така и на създадените в ОСЗ локални мрежи; 2. работи в средата на 

операционни системи Windows ХР, Windows 7, Windows 8 и Windows 10; 3. ползва 

система за управление на бази данни от типа клиент - сървър, за която не се 

заплащат лицензни такси; 4. може да печати на всички видове принтери, които 

поддържат операционни системи Windows.

III: Условия на договора

III.1) Номер на договора: РД 51-54 от 25.08.2016 г.
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111.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение
НЕ

111.3) Изпълнител по договора
BG411, СД ИМКО-3, р-н Младост, кв. Младост, бул. Цариградско шосе 7-ми

километър, ет.6, ст.614, България 1784, София, Тел.: 02 8708727396, E-mail: 

imko3@mail.bg, Факс: 02 8777040 

Интернет адрес/и:

U R.L: WWW. imko3 .d ir. b g .

Изпълнителят е МСИ: да

111.4) При изпълнението участват подизпълнители
HE

111.5) Предмет на договора
Модифицираната информационна система по позиция 2 трябва да може да: I . се 

инсталира и да работи на наличните в ОСЗ компютърни конфигурации както 

автономно, така и на създадените в ОСЗ локални мрежи; 2. работи в средата на 

операционни системи Windows ХР, Windows 7, Windows 8 и Windows 10; 3. ползва 

система за управление на бази данни от типа клиент - сървър, за която не се 

заплащат лицензни такси; 4. може да печати на всички видове принтери, които 

поддържат операционни системи Windows.

111.6) Срок на изпълнение 
Срок в месеци
8

111.7) Стойност, посочена в договора
60000 BGN без ДДС

111.8) 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

IV. 1) Дата на приключване
21.12.2017 г.

IV.3) Договорът е изменян
НЕ

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
ДА

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
ДА

IV.6) Информация за изплатената сума по договора
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60000 BGN без ДДС
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ

V: Допълнителна информация

За дата на приключване на договорът следва да се счита, датата на последното 

плащане към изпълнителя, а именно 21.12.2017 г.

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

15.01.2018 г.

VII: Възложител

VII. 1) Трите имена: Румен Андонов Порожанов
VI1.2) Длъжност: министър на земеделието, храните и горите
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00696 - 2016-0010

1. II. IV.

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 

I: Възложител

Публичен

1.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831909905
BG411, Министерство на земеделието, храните и горите, бул. Христо Ботев № 55, 

За: Ева Христова, България 1040, София, Тел.: 02 98511345, E-mail:

EEHristova@mzh.government.bg, Факс: 02 9807492 

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mzh.govemment.bg.

Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mzh.govemment.bg/MZH/bg/procurement7pr procedures/Procedural 40.aspx..

1.2) Вид на възложителя
Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително

техни регионални или местни подразделения

II: Процедура, предхождаща сключването на договора

II. 1) Обект на поръчката
Услуги

11.2) Процедурата е открита с решение
№: РД 52-37 от 02.08.2016 г.

11.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00696-2016-0010

11.4) Описание на предмета на поръчката
Модифицираната информационна система по позиция 2 трябва да може да: 1. се 

инсталира и да работи на наличните в ОСЗ компютърни конфигурации както 

автономно, така и на създадените в ОСЗ локални мрежи; 2. работи в средата на 

операционни системи Windows ХР, Windows 7, Windows 8 и Windows 10; 3. ползва 

система за управление на бази данни от типа клиент - сървър, за която не се 

заплащат лицензни такси; 4. може да печати на всички видове принтери, които 

поддържат операционни системи Windows.

III: Условия на договора

III. 1) Номер на договора: РД 51-54а от 25.08.2016 г.
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111.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение
НЕ

111.3) Изпълнител по договора
BG411, СД ИМКО-3, р-н Младост, кв. Младост, бул. Цариградско шосе 7-ми 

километър, ет.6, ст.614, България 1784, София, Тел.: 02 8708727396, E-mail: 

imko3@mail.bg, Факс: 02 8777040 

Интернет адрес/и:

URL: www.imko3.dir.bg.

Изпълнителят е МСИ: да

111.4) При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

111.5) Предмет на договора
Услуги за извършване на частично актуализиране на операционната среда в 

информационните системи ФРЗПК и регистър договори чрез преминаването им от 

MS - DOS към операционна система Windows“, обособена в две позиции: позиция 

1: ФРЗПК позиция 2: Регистър договори (ФПЗ 2)" на операционни системи 

Windows ХР, Windows 7, Windows 8 и Windows 10; 3. ползват система за 

управление на бази данни от типа клиент - сървър, за която не се заплащат 

лицензни такси; 4. могат да печатат на всички видове принтери, които поддържат 

операционни системи Windows.

111.6) Срок на изпълнение 
Срок в месеци
8

111.7) Стойност, посочена в договора
60000 BGN без ДДС

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

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване
21.12.2017 г.

IV.3) Дог оворът е изменян
НЕ

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
ДА

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
ДА
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IV.6) Информация за изплатената сума по договора
60000 BGN без ДДС

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
НЕ

V: Допълнителна информация

За дата на приключване на договорът следва да се счита, датата на последното 

плащане към изпълнителя, а именно 2 Е 12.2017 г.

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

15.01.2018 г.

VII: Възложител

VII. 1) Трите имена: Румен Андонов Порожанов

VI 1.2) Длъжност: министър на земеделието, храните и горите
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