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BG-София:  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически) 

I.1) Наименование и адрес 

Министерство на труда и социалната политика, ул.Триадица №2, За: Гинка Машова - 

държавен експерт в дирекция ПХУРВСП, Република България 1051, София, Тел.: 0359 

28119418, E-mail: g.mashova@mlsp.government.bg, Факс: 0359 29884405 

Място/места за контакт: Дирекция Политика за хората с увреждания, равни 

възможности и социални помощи (ПХУРВСП) 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mlsp.government.bg/. 

Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/mlsp. 

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и 

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни 

подразделения 

Основна дейност на възложителя 

Социална закрила 

Друг: осигуряване на заетост и повишаване на жизнен стандарт 

 

РАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА 

ІI.1) Вид на процедурата 

Договаряне без обявление по реда на ЗОП 

II.2) Обект на поръчката 

Услуги 

ІI.3) Процедурата е открита с решение 

№: РЕ-ОП-44 от 02.06.2014 г.  

ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки 
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ІI.6) Описание на предмета на поръчката 
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Изработка и доставка на конферентни пакети, необходими за публичните събития по 

проекта (банер - 1 бр., информационни брошури - 500 бр., плакети за награди - 5 бр., 

папки - 500 бр., тефтери - 500 бр., чанти - 500 бр., календари - 500 бр., химикалки - 500 

бр., тениски - 500 бр., флаш-памет - 500 бр.), в т.ч.: - изработка на банер, изработка и 

отпечатване на брошури и плакети за награди - проектиране, дизайн, редактиране и 

предпечатна подготовка (графична обработка на текст на български език, илюстрации), 

доставка на материалите на адреса на възложителя с визуализация съгласно 

изискванията за визуална идентификация на предоставеното от Европейския съюз 

финансиране; - изработка на други конферентни материали (Toolkit), в т.ч. 

проектиране, дизайн, графично оформление и печат на папки, тефтери, календари, 

чанти, химикалки, тениски, флаш-памет (USB) и доставка на адреса на възложителя с 

визуализация/брандиране съгласно изискванията за визуална идентификация на 

предоставеното от Европейския съюз финансиране. 

 

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 

ІII.1)  

Номер на договора: РД04-111 от 16.07.2014 г.  

ІII.2) Настоящият договор е сключен след:  

Процедура за възлагане на обществена поръчка 

III.3) Изпълнител по договора 

БГМап ООД, ЕИК 131017461, Св.Наум №15, Република България 1421, София, Тел.: 02 

9640105, E-mail: kostova@bgmap.bg, Факс: 02 9632667 

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители 

НЕ 

ІII.5) Предмет на договора 

Изработване и доставка на печатни, информационни и други конферентни материали, 

съгласно Техническата спецификация, описана в р.ІІ.5). 

ІІI.6) Срок на изпълнение 

Крайна дата 

15.09.2015 г.  

ІII.7) Стойност посочена в договора 

7800 BGN без ДДС 

III.8) Договорът е финансиран с европейски средства 

Финансирането е 80% от стойността на договора. 

 

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
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договорът е изпълнен 

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване 

05.10.2015 г.  

ІV.3) Договорът е изменян/допълван 

НЕ 

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок 

ДА 

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем 

ДА 

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора 

7800 BGN без ДДС 

ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки 

НЕ 

 

РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 

РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ 

19.10.2015 г.  

 

Възложител 

Трите имена: Ирина Цекова Иванова 

Длъжност: Началник на отдел ПХУРВСП и упълномощено лице по чл.8, ал.2 ЗОП, 

съгласно заповед № РД01-622 от 25.08.2015 г. 
 


