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00210-2016-0003
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): 131304835
BG411, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, ул.
Леге №

2-4, За: Теодора Начева, България 1000, София, Тел.: 02 9407961, E-mail:

t.nacheva@sme.government.bg, Факс: 02 9407993
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): https://www.sme.government.bg/.
Адрес на профила на купувача (URL): https://www.sme.government.bg/?p=38247.
I.2) Вид на възложителя
Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
I.3) Основна дейност
Обществени услуги

ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора
II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ -7 от 21.01.2016 г.
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2016-0003
ІI.4) Описание на предмета на поръчката
Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществана поръчка с
предмет: Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел на основание чл.82, ал. 3
и ал. 4 от ЗОП и чл. от сключено от Централния орган за (ЦОП) и министър на финансите
Рамково споразумение №

СПОР -11/05.06.2017 г. за възлагане на централизирана

обществена поръчка с предмет: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на
пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина по Обособена позиция Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел.
III: Условия на договора
ІII.1) Номер на договора: ОА-1-1/05.01.2018
www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=955779
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ІII.2) Договорът е сключен след
рамково споразумение
Поръчката е възложена на обединение
ДА
III.3) Изпълнител по договора
BG41, БЪЛГАРИЯ ЕР - ПОСОКА ДЗЗД, бул. Брюксел № 1, България 1540, София, Тел.: 02
4020440, E-mail: corporate@air.bg, Факс: 02 9840226
Интернет адрес/и:
URL: https://www.air.bg/bg.
Изпълнителят е МСП: не
III.3) Изпълнител по договора
BG41, Посока Ком ООД, ул. Прелом № 6, България 1113, София, Тел.: 088 2783233, E-mail:
hotelair@abv.bg, Факс: 02 8155393
Интернет адрес/и:
URL: www.posoka.com.
Изпълнителят е МСП: да
III.3) Изпълнител по договора
BG41, България Ер АД, бул. Брюксел № 1, България 1540, София, Тел.: 02 4020440, E-mail:
corporate@air.bg, Факс: 02 9840226
Интернет адрес/и:
URL: https://www.air.bg/bg.
Изпълнителят е МСП: не
ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители
НЕ
ІII.5) Предмет на договора
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни
пътувания до Брюксел за служителите на ИАНМСП
ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата
05.01.2018 г.
Крайна дата
31.12.2019 г.
ІII.7) Стойност, посочена в договора
30000 BGN без ДДС
III.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
ІV.1) Дата на приключване
31.12.2019 г.
ІV.3) Договорът е изменян
www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=955779
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ДА
Променено условие: срока на договора е удължен с допълнително споразумение №ОА-1-1А-1/20.12.2018; Преди промяната: 31.12.2018; След промяната: 31.05.2019; Правно
основание: чл.116
Променено условие: срока на договора е удължен с допълнително споразумение №ОА-1-21/23.05.2019; Преди промяната: 31.05.2019; След промяната: 31.12.2019; Правно
основание: чл.116
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок
ДА
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
НЕ
Изпълнението е 15% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Причини за частичното изпълнение: Извършените
плащания са в съответствие с броя на подедените заявки и с реално извършени услуги.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
4370.62 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
НЕ
V: Допълнителна информация
Обществената поръчка е проведена изцяло по електронен път в Системата за електронно
възлагане на обществени поръчки. Договор №ОА-1-1/05.01.2018г
VI: Дата на изпращане на настоящото обявление
22.01.2020 г.
VII: Възложител
VII.1) Трите имена: ЯНА ЕНЧЕВА ТОПАЛОВА
VII.2) Длъжност: ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР / ВЪЗЛОЖИТЕЛ по чл.7, ал. 1 от
ЗОП, съгласно Заповед № РД-12-26/18.03.2019 г.на Изпълнителния директор на ИАНМСП
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