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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): 176789453
BG411, Министерство на икономиката, ул.Славянска 8, За: Станка Стоименова, България 1000,
София, Тел.: 02 9407723, E-mail: s.stoimenova@mi.government.bg, Факс: 02 9407723
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.mi.governmwnt.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): www.mi.government.bg/bg/competitions-c354-1.html.
I.2) Вид на възложителя
Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
I.3) Основна дейност
Икономческа и финансова дейност
ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора
II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-16-306 от 08.04.2016 г.
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
05028-2016-0013
ІI.4) Описание на предмета на поръчката
Предоставяне на експертна подкрепа на Управляващия орган при осъществяване на процесите
на оценка и подбор на проектни предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна
помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 чрез
осигуряване на външни оценители
III: Условия на договора
ІII.1) Номер на договора: 82 от 08.08.2016 г.
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ІII.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е възложена на обединение
ДА
III.3) Изпълнител по договора
BG411, ДЗЗД Обединение Асист опик, р-н Триадица, ул. Уилям Гладстон № 23, ет. 1, ап. 3,
България 1000, София, Тел.: 02 9872482, E-mail: office@bim_bg.com, Факс: 02 9872482
Интернет адрес/и:
URL: www.ecorys-see.com.
Изпълнителят е МСП: не
III.3) Изпълнител по договора
BG411, Бим консултинг ООД, бул.Васил Левски 1 вх.А ет.1 ап.1, България 1000, София, Тел.:
02 9872482, E-mail: office@bim_bg.com, Факс: 02 9872482
Интернет адрес/и:
URL: www.bim-com.
Изпълнителят е МСП: не
III.3) Изпълнител по договора
BG411, Eкорис саут ийст юроп ЕООД, бул Черни връх 1 ет 6, България 1421, София, Тел.: 02
8155684, E-mail: ecoryssee@ecorys.com, Факс: 02 9816032
Интернет адрес/и:
URL: www.ecorys-see.com.
Изпълнителят е МСП: не
ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители
НЕ
ІII.5) Предмет на договора
Предоставяне на експертна подкрепа на Управляващия орган при осъществяване на процесите
на оценка и подбор на проектни предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна
помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 чрез
осигуряване на външни оценители
ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата
08.08.2016 г.
Крайна дата
31.12.2020 г.
ІII.7) Стойност, посочена в договора
800000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства
от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.
IV: Приключване на договора
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договорът е изпълнен
ІV.1) Дата на приключване
31.12.2020 г.
ІV.3) Договорът е изменян
ДА
Променено условие: срок на договора; Преди промяната: 30.06.2020; След промяната:
31.12.2020; Правно основание: чл.116 ал1 т7 ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок
ДА
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
НЕ
Изпълнението е 79% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: изпълнението по договора е съобразно нуждите на
възложителя
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
634552 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
ДА
От изпълнителя, в размер на 31578 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: неспазване на срок
V: Допълнителна информация
Обществената поръчка се финансира със средства от бюджетна линия BG16RFOP002-5.002
„Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането,
управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК съгласно действащото
законодателство и съществуващите добри практики" по приоритетна ос 5 „Техническа помощ“
на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
VI: Дата на изпращане на настоящото обявление
29.01.2021 г.
VII: Възложител
VII.1) Трите имена: Лъчезар Борисов
VII.2) Длъжност: министър
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