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BG-София: 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

Публичен

Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831661388
BG412, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ул. Св.Св. 
Кирил и Методий 17-19, За: Биляна Божкова, България 1202, София, Тел.: 02 
9405605, E-mail: oprd@mrrb.government.bg, Факс: 02 9405383
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.mrrb.government.bg, http://www.bgregio.eu/.
Адрес на профила на купувача (URL): 
http://sp.mrrb.government.bg/Pages/default.aspx.

I.1)

Вид на възложителя
Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително 
техни регионални или местни подразделения

I.2)

Обект на поръчкатаII.1)
Услуги
Процедурата е открита с решение
№: РД-02-36-693 от 21.12.2015 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00028-2015-0038

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
Настоящата обществена поръчка с предмет ”Наблюдение и контрол на 
изпълнението на проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 
г. с цел подобряване процеса на верификация на средствата за ефективно и 
качествено изпълнение на проектите” с включени девет обособени позиции, 
както следва: 1. Обособена позиция № 1: „Подпомагане на Управляващия орган 
на ОПРР при провеждане на проверки на място на територията на Северозападен 
район по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ново 
строителство, ремонт, обновяване, реконструкция, повишаване енергийната 
ефективност на сграден фонд”; 2. Обособена позиция № 2: „Подпомагане на 

ІI.4)
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III: Условия на договора

Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място на 
територията на Северен централен район по договори за безвъзмездна финансова 
помощ, свързани с ново строителство, ремонт, обновяване, реконструкция, 
повишаване енергийната ефективност на сграден фонд”; 3. Обособена позиция № 
3: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки 
на място на територията на Североизточен район по договори за безвъзмездна 
финансова помощ, свързани с ново строителство, ремонт, обновяване, 
реконструкция, повишаване енергийната ефективност на сграден фонд”; 4. 
Обособена позиция № 4: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при 
провеждане на проверки на място на територията на Югоизточен район по 
договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ново строителство, 
ремонт, обновяване, реконструкция, повишаване енергийната ефективност на 
сграден фонд”; 5. Обособена позиция № 5: „Подпомагане на Управляващия орган 
на ОПРР при провеждане на проверки на място на територията на Южен 
централен район по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ново 
строителство, ремонт, обновяване, реконструкция, повишаване енергийната 
ефективност на сграден фонд”; 6. Обособена позиция № 6: „Подпомагане на 
Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място на 
територията на Югозападен район по договори за безвъзмездна финансова 
помощ, свързани с ново строителство, ремонт, обновяване, реконструкция, 
повишаване енергийната ефективност на сграден фонд”; 7. Обособена позиция № 
7: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки 
на място по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани със 
строителство, реконструкция, ремонт и оборудване на здравна инфраструктура”; 
8. Обособена позиция № 8: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при 
провеждане на проверки на място по договори за безвъзмездна финансова 
помощ, свързани с ремонт, обновяване, консервация и реставрация на обекти на 
културното наследство, туристически атракции и свързаната с тях 
инфраструктура”; 9. Обособена позиция № 9: „Подпомагане на Управляващия 
орган на ОПРР при провеждане на проверки на място по договори за 
безвъзмездна финансова помощ, свързани със строителство, рехабилитация и 
реконструкция на пътна инфраструктура, подобряване на градската среда и 
подобряване на градския транспорт”.

Номер на договора: РД-02-37-14 от 03.06.2016 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)
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Поръчката е възложена на обединение
ДА

Изпълнител по договора
BG412, ДЗЗД ВЕРИФИКАЦИЯ НА РАЗХОДИ ПО ОПРР 2014-2020, гр. София 
1407, район Лозенец, ул. „Вискяр планина“ № 15-17, ет. 2, ап. офис 4, България 
1407, България 1407, София, Тел.: 00359 24916566, E-mail: office@bacc.jsc.org, 
Факс: 00359 24916566
Интернет адрес/и:
URL: http://www.sic-sofia.com.
Изпълнителят е МСП: да 

III.3)

Изпълнител по договора
BG412, СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД, бул. Черни Връх №32Г, ет. 
6, ап. 15, България 1407, София, Тел.: 02 8240184, E-mail: office@sic.sofia.com, 
Факс: 02 8240184
Интернет адрес/и:
URL: http://www.sic-sofia.com.
Изпълнителят е МСП: да 

III.3)

Изпълнител по договора
BG412, Българо-австрийска консултантска компания, ул. Добруджа №1, 
България 1000, София, Тел.: 02 9871899, E-mail: office@bacc-jsc.org, Факс: 02 
9872629
Интернет адрес/и:
URL: http://bacc-bg.org/.
Изпълнителят е МСП: да 

III.3)

При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
”Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Оперативна програма 
"Региони в растеж" 2014-2020 г. с цел подобряване процеса на верификация на 
средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите” - Обособена 
позиция №: 1 "Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на 
проверки на място на територията на Северозападен район по договори за 
безвъзмездна финансова помощ, свързани с ново строителство, ремонт, 
обновяване, реконструкция, повишаване енергийната ефективност на сграден 
фонд"

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в месеци
24

Стойност, посочена в договораІII.7)
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IV: Приключване на договора

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

VII: Възложител

400000 BGN без ДДС
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а 
със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

III.8)

договорът е изпълнен

Дата на приключване
03.06.2018 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян
НЕ

ІV.3)

Договорът е изпълнен в срок
ДА

ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обем
ДА

ІV.5)

Информация за изплатената сума по договора
26860 BGN без ДДС

ІV.6)

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

ІV.7)

24.07.2018 г. 

Трите имена: Деница Пламенова НиколоваVII.1)
Длъжност: Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството 
и Ръководител на Управляващия орган на ОПРР

VII.2)
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