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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: рк@аор.Ьа . aop@aop.ba 
интернет адрес: http://www.aop.ba

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЬЧКА 

ДЕЛОВОДНА И Н ФО РМ А Ц И Я

А О П

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00696
Поделение:______ Гд д , ' / "
Изходящ номер: РДзЛб. о т  дата 16/10/2018 
Коментар на възложителя:
00696-2017-0001 „Последваща оценка (ex-post) на ПРСР (2007 - 2013 г .)"

РАЗДЕЛ I: ВЪ ЗЛ О Ж И ТЕЛ
ЕЗ Публичен
I |Секторен___________________

I .i)  Н аименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Министерство на земеделието, храните и 831909905
горите
Пощенски адрес:
бул. Христо Ботев № 55
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1040 BG
Лице за контакт: Телефон:
Петър Димитров 02 98511345
Електронна поща: Факс:
PDIDimitrovOmzh.government.bg 02 9807492
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.mzh.government.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/procurement/pr procedures/Procedure
151.aspx
1.2) Вид на възлож ителя
(попълва се от публичен възложител)

^М инистерство или друг държавен орган, ЦПубличноправна организация
включително техни регионални или местни
подразделения

ЦНационална агенция/служба [[]Европейска институция/агенция или
международна организация

[[] Регионален или местен орган П Д руг тип:
|Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
[^Обществени услуги | 11Ьастаняване/жилищно строителство и места

за отдих и култура
ПОтбрана ЦСоциална закрила
I | Обществен ред и сигурност |Отдих, култура и вероизповедание
[[]Околна среда Г~|Образование
I [Икономически и финансови дейности 53Друга дейност: селско, рибно стопанство и

хранителни продукти
1 ]Здравеопазване

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

[~~|Производство, пренос и разпределение на газ ПЖелезопътни услуги
и топлинна енергия

[[] Електрическа енергия Г~| Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
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| |Добив на газ или нефт □Пристанищни дейности
|Проучване и добив на въглища или други | |Летищни дейности
твърди горива

□  Вода [ |Друга дейност:
□  Пощенски услуги

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, П РЕДХО Ж ДАЩ А СКЛЮ ЧВАНЕТО НА  
ДОГОВОРА_________________________________________________________
И л) Обект на поръчката
I | Строителство_______ | |Доставки____________ХУслуги_______________________________

11.2) Процедурата е открита с реш ение
No: РД 52-12 от 22/03/2017 дд/мм/гггг________________________________________________

11.3) Уникален №  на поръчката в Регистъра на общ ествените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00696-2017-000 l(nnnnn-yyyy-xxxx)____________________________________________________

11.4) Описание на предмета на поръчката
Последващата (ex-post) оценка на Програмата за развитие на селските 
райони (2007-2013 г.) (ПРСР) има за цел да изследва степента на 
използване на ресурсите, резултатността и ефективността от 
програмирането на ЕЗФРСР, социално-икономическото въздействие и 
неговото въздействие върху приоритетите на общността.
Последващата оценка на програмите за развитие на селските райони е 
последната част от текущата оценка на програмите за периода 2007-2013 
г. Текущата оценка се използва за подобряване качеството на програмите 
за развитие на селските райони и тяхното прилагане, за да се потвърдят 
и докажат предложенията за съществени промени по време на жизнения 
цикъл на Програмата, както и като основа за изготвяне на междинната и 
последващата оценки. Последващата оценка, се основава на текущите 
дейности за наблюдение и оценка, проведени по време на периода на 
изпълнение на Програмата.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.l) Номер на договора: РД 51-35 от 30/10/2017 дд/мм/гггг

III.2) Д оговорът е сключен след
1X1 процедура за възлагане на обществена поръчка 
□  рамково споразумение
|_|динамична система за доставки
| |квалификационна система

III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:
ДЗЗД ИНСАЙТ ПРСР

Национален регистрационен номер:
177138980

Пощенски адрес:
бул. Черни връх № 1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Електронна поща:
spell0nettel.bg

Телефон:
02 8155680

Интернет адрес: (URL) Факс:
http : / /www.ecorysee0ecorys.com 02 9816032
Изпълнителят е МСП Да XI He U
Поръчката е възложена на обединение Да □  Н еХ
III.4) При изпълнението участват подизпълнители Да □  He X

Официално наименование Дейност, изпълнявана от Дял на участие
подизпъл нител я на

подизпълнител 
я (% от 
договора)

III.5) Предмет на договора
Последваща оценка (ex-post) на ПРСР (2007 - 2013 г. )
III.6) Срок на изпълнение
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Срок на изпълнение в месеци: или дни Q4 (от сключване на договора) 
или
началнадата дд/мм/гггг 
крайна дата дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 163 900 
Разменен курс към BGN:

Валута: BGN

III.8) О бщ ествената поръчка е във връ зка с проект и/или програма, 
ф инансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ю о  % от стойността на договора.

Д а К  Н е П

РАЗДЕЛ IV: П РИ К Л Ю Ч ВА Н Е НА ДОГОВОРА
бЗдоговорът е изпълнен 
I |договорът е предсрочно прекратен
I [договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение 
I |договорът е унищожен__________________________________

IV.l) Д ата на приклю чване:
02/10/2018 дд/мм/гггг_______

IV.2) Причини за  прекратяване/унищ ож аване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

ГУ.З) Д оговорът е и зм ен ян _________    Да П Не 53
П роменено Преди промяната След промяната П равно основание
условие от за  промяната
договора

IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да Ю Не Ц
Договорът е изпълнен със забава о т    месец(а) и л и ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Д оговорът е изпълнен в пълен обем Да He I I
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) И нформация за  изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 16 390 0 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дълж ат или са платени Да Ц  He 
неустойки
П от изпълнителя Размер:________ Валута:________
□  от възложителя Размер:________ Валута:________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)
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V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)
За дата на приключване на договора следва да се счита, датата на 
плащането, а именно 02.10.2018г.
VI: ДАТА на изпращ ане на н астоящ ата инф орм ацш
Дата: 16/10/2018 дд/мм/гггг

VII: Възложител:
V II.l) Трите имена (подпис):
Румен Андонов Порожанов
VII.2) Длъжност:
Министър на земеделието, храните и горит^
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