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BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

III: Условия на договора

Публичен

Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695160
BG411, Министерство на културата, бул. Александър Стамболийски 17, За: Теодора Маркова, България 1040, София, Тел.: 02 9400987, E-mail:
t.markova@mc.government.bg, Факс: 02 9818145
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.mc.government.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): https://www.profilnakupuvacha.com/index.php?
r=build/view_providerpage&n=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%

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
№: 886721 от 07.01.2019 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00647-2019-0001

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
Обществената поръчка се отнася до дейности по осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и
чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Министерство на културата.

ІI.4)

Номер на договора: РД11-03-16 от 21.05.2019 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
ДА

Изпълнител по договора
BG411, Консорциум България Ер и Посока ДЗЗД, район Слатина, бул. Брюксел 1, България 1540, София, Тел.: 02 88657771, E-mail: krasimir@posoka.com, Факс: 02
9840226
Интернет адрес/и:
URL: www.posoka.com.
Изпълнителят е МСП: да

III.3)

Изпълнител по договора
BG411, България Ер АД, район бул. Брюксел 1, България 1540, София, Тел.: 02 4020499, E-mail: corporate@air.bg, Факс: 0984 0226
Интернет адрес/и:
URL: www.air.bg.
Изпълнителят е МСП: не

III.3)

Изпълнител по договора
BG411, Посока ком ООД, район Оборище, ул. Сердика 12, България 1000, София, Тел.: 0888 657771, E-mail: krasimir@posoka.com, Факс: 0984 0226
Изпълнителят е МСП: да

III.3)

При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на
Министерство на културата.

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Начална дата
21.05.2019 г. 

Крайна дата
30.09.2021 г. 
Стойност, посочена в договора
650000 BGN без ДДС

ІII.7)

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
НЕ

III.8)

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=1030457&newver=2&_ga=GA1.2.1087398682.1626161218&_gid=GA1.2.481649909.1645096731&PHPSESSID=aba89809fc59350cb2d259108b4e99e8&header=&header=print
mailto:t.markova@mc.government.bg
mailto:krasimir@posoka.com
mailto:corporate@air.bg
mailto:krasimir@posoka.com


IV: Приключване на договора

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

VII: Възложител

договорът е изпълнен
Дата на приключване
11.10.2021 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян
ДА

ІV.3)

Променено условие: Допълнително споразумение № РД11-03-45 от 30.10.2019 г. към договор № РД11-03-16 от 21.05.2019 г. се изменя чл. 9 от договора.; Преди
промяната: Чл. 9. (1) Всяко плащане по този договор се извършва въз основа на следните документи: а) фактура за хотелската резервация с ваучери за настаняване; б)
копие от оригиналния самолетен билет или изпратения по електронната поща електронен билет; в) протокол, удостоверяващ закупуването и доставката на самолетен
билет; г) протокол за медицинската застраховка с копие на полица за застраховка на командирования; д) други документи за доставка на самолетни билети и извършена
хотелска резервация по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да издава фактури и протоколи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в български лева, като се
съобрази с изискванията му за форма и съдържание. (3) При заявена необходимост от страна на Възложителя, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да издава електронна фактура
(съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис) на английски език за резервираните самолетни билети и ваучери за хотелско настаняване. (4)
Анулирането на билети и връщане на суми по напълно или частично неизползвани такива, се извършва съгласно правилата на IATA, освен ако със съответната
авиокомпания не е договорено специално изключение с по-благоприятни условия за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В този случай, при всяка заявка за резервация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за пределните срокове за корекции (замяна на билети, промяна в датата на пътуване и др.) без настъпване на неблагоприятни за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ последици. (5) Заплащането ще се извършва след приемане и одобрение от оторизираното от Възложителя лице за контакт по настоящия договор на
представените документи по ал.1. ; След промяната: към чл. 9 се добавя алинея 6, както следва: чл. 9 (6) „Документите по ал.1 се предоставят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
веднъж месечно, както следва: 1. до 16-то число на месеца – за съответния месеца, през който са създадени. 2. до 2-ро число на следващия месец – за документите,
създадени след 15-то число на предходния месец“. ; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП и чл. 46 от договора.

 Променено условие: Допълнително споразумение № РД11-03-17/21.05.2021 г. към договор № РД11-03-16 от 21.05.2019 г. се изменя чл. 4 от договора и се допълва с §2.;
Преди промяната: Чл. 4. Договорът влиза в сила от датата на извеждането му в деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е със срок на действие 24 (двадесет и четири)
месеца, но фактическото му изпълнение ще започне след изтичане на срока на действащия към момента Договор № РД 11-03-26/16.05.2017 г. със същия предмет.; След
промяната: „Чл. 4. Договорът влиза в сила от датата на извеждането му в деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е със срок на действие до 30.09.2021 г. или до изчерпване
на финансовия ресурс или до сключване на нов договор по Рамково споразумение № СПОР-29/22.11.2019 г., което от изброените обстоятелства настъпи по-рано.“ § 2. В
съответствие с чл. 13, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от договор № РД11-03-16/21.05.2019 г., изменен с допълнително споразумение № РД11-03-45/30.10.2019 г., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменения срок на договора, в срок до 7 (седем) дни от
подписването на настоящото допълнително споразумение. ; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП с оглед неизразходван фин. ресурс
и удължения срок на извънредната епидемична обстановка

 Договорът е изпълнен в срок
ДА

ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обем
ДА

ІV.5)

Информация за изплатената сума по договора
119855.73 BGN без ДДС

ІV.6)

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

ІV.7)

18.02.2022 г. 

Трите имена: Атанас Петров АтанасовVII.1)
Длъжност: Министър на културатаVII.2)


