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България-София: Консултантски услуги, свързани с оценяване
2018/S 243-555950

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
831661388
ул. Св. св. Кирил и Методий № 17—19
София
1202
България
Лице за контакт: Ивайло Стоянов
Телефон:  +359 29405627
Електронна поща: oprd@mrrb.government.bg 
Факс:  +359 29405383
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mrrb.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-18-071/

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или
местни подразделения

I.5) Основна дейност
Друга дейност: регионално развитие и благоустройство

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Извършване на междинна оценка и изготвяне на междинен доклад за изпълнението на Националната
стратегия за регионално развитие за периода 2012—2022 г.

II.1.2) Основен CPV код
79419000

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

mailto:oprd@mrrb.government.bg
https://www.mrrb.bg/
https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-18-071/
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II.1.4) Кратко описание:
Разработване на междинна оценка и междинен доклад за изпълнението на Националната стратегия за
регионално развитие за периода 2012—2022 г., като се оцени напредъкът по постигането на заложените
цели за регионално развитие и се предложат насоки за подобряването на изпълнението на НСРР, както и
насоки за разработване на стратегия за регионално развитие след 2020 г.
Предметът на поръчката обхваща следните основни дейности:
1. Осъществяване на междинна оценка за изпълнение на НСРР.
2. Изготвяне на междинен доклад за изпълнението на НСРР.
3. Представяне на междинната оценка за изпълнението на НСРР на заседания на Съвета по регионална
политика и на регионалните съвети за развитие в съответните райони от ниво 2.
4. Изготвяне на окончателен вариант на междинния доклад за изпълнението на НСРР на английски език.

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 12 400.00 BGN

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
79419000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
Дейностите ще се изпълняват в офиса на изпълнителя.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Разработване на междинна оценка и междинен доклад за изпълнението на Националната стратегия за
регионално развитие за периода 2012—2022 г., като се оцени напредъкът по постигането на заложените
цели за регионално развитие и се предложат насоки за подобряването на изпълнението на НСРР, както и
насоки за разработване на стратегия за регионално развитие след 2020 г.

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6) Информация относно електронния търг
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IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 151-347093

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: РД-02-37-104

Наименование:
Извършване на междинна оценка и изготвяне на междинен доклад за изпълнението на Националната
стратегия за регионално развитие за периода 2012—2022 г.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
21/11/2018

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Агенция Стратегма ООД
121026679
ул. „Г. С. Раковски“ № 18, ет. 4
София
1202
България
Телефон:  +359 29814738
Електронна поща: agency@strategma.bg 
Факс:  +359 24236376
код NUTS: BG411
Интернет адрес: http://www.strategma.bg/
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 29 900.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 12 400.00 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3) Допълнителна информация:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347093-2018:TEXT:BG:HTML
mailto:agency@strategma.bg
http://www.strategma.bg/
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VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон:  +359 29356222
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg/

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/12/2018

mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg/

