
Партида: 00035 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: rop@aop.ba , е-гор(3)аор.Ьа 
интернет адрес: http://www.aop.ba 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА 

ДЕЛОВОДНА И Н Ф О Р М А Ц И Я 

AO П 

Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00035 
Поделение: община Костинброд 
Изходящ номер: 08-00-104/2/от дата 18/12/2014 
Коментар на възложителя: 

РАЗДЕЛ I: В Ъ З Л О Ж И Т Е Л 
К|по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически) 
Щпо чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен) 
1.1) Наименование и адрес 
Официално наименование 
община Костинброд 
Адрес 
ул."Охрид"№1 
Град Пощенски код Държава 
Костинброд 2230 Република 

България 
За контакти Телефон 
"Център за информация и услуги 0 7 2 1 6 8 7 2 2 ; 0 7 2 1 6 8 7 0 1 
на гражданите" 
Лице за контакт 
Снежа Трендафилова - главен юрисконсулт, Лора Емануилова -
експерт" Административно правно и информационно техническо 
обслужване" 
Електронна поща Факс 
obshtinaQkbrod.net 0 7 2 1 68777 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя: 

Адрес на профила на купувача: 
kostinbrod.bg 
1.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: 
(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП) 

• Министерство или друг държавен орган, ^Обществени услуги 
включително техни регионални или U Отбрана 
местни подразделения • Обществен ред и сигурност 

Ш Национална агенция/служба • Околна среда 
^ Регионален или местен орган • Икономическа и финансова дейност 
• Регионална или местна агенция/служба • Здравеопазване 
Ц Публичноправна организация • Настаняване/жилищно строителство и 
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•Европейска институция/агенция или места за отдих и култура 
международна организация • С о ц и а л н а закрила 

• Друго (моля, уточнете): • Отдих, култура и религия 
•Образование 
• Друго (моля, уточнете): 

1.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: 
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП) 

• Производство, пренос и разпределение на • Пощенски услуги 
природен газ и топлинна енергия 

• Електрическа енергия •Железопътни услуги 
• Търсене, проучване или добив на • Градски железопътни, трамвайни, 

природен газ или нефт тролейбусни или автобусни услуги 
• Търсене, проучване или добив на • Пристанищни дейности 

въглища или други твърди горива 
• Вода • Л е т и щ н и дейности 

РАЗДЕЛ II: П Р О Ц Е Д У Р А , П Р Е Д Х О Ж Д А Щ А С К Л Ю Ч В А Н Е Т О НА 
Д О Г О В О Р А 

II.1) Вид на процедурата 
Открита процедура 

• Ограничена процедура 
• Състезателен диалог 
•Договаряне с обявление 
• Договаряне без обявление 
II.2) Обект на поръчката 
• Строителство • Доставки ЕЗ Услуги 

II.3) Процедурата е открита с решение 
No: 598717 от 10/04/2014 дд/мм/гггг 

II.4) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки 
0003 5-2014-0002(nnnnn-yyyy-xxxx) 
II.5) Описание на предмета на поръчката 
„Избор на изпълнител за извършване на дейностите по обучения и 
свързаната с тях логистика по проект „Укрепване на 
организационният капацитет, екипната ефективност и 
усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите 
от община Костинброд", финансиран по Оперативна програма 
„Административен капацитет 2007 - 2013", приоритетна ос II 
„Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2. 
„Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия 
BG051P0002/ 13/ 2.2-11., Договор за БФП №13-22-44/04.12.2013 г." 

РАЗДЕЛ III: У С Л О В И Я Н А Д О Г О В О Р А 
111.1) Номер на договора: 111 от 15/10/2014 дд/мм/гггг 
III.2) Настоящият договор е сключен след 

1X1 Процедура за възлагане на обществена поръчка 
• Рамково споразумение 
•Динамична система за доставки 
• Система за предварителен подбор 
III.3) Изпълнител по договора 
Официално наименование и ЕИК (код по Булстат) 
фондация „Обшество на познанието" с ЕИК: 131180266, 
представлявано от Албена Милчева Монова, като неин изпълнителен 
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директор и със седалище и адрес на управление: гр.Девин, ул. 
"Гордьо Войвода" и адрес за кореспонденция: гр.София 1404, жк. 
Стрелбище, бл.112, вх В, ет.10, ап.80, 
Адрес 
ул. "Гордьо Войвода" 
Град 
гр.Девин 

Пощенски код 
1404 

Държава 
Република 
България 

Телефон 
0887 137033 

Електронна поща Факс 
02 9262043 

Интернет адрес (URL): 

III.4) При изпълнението участват подизпълнители Да • He IE 
Официално наименование на 
подизпълнителя 

Дейност, изпълнявана от 
подизпълнителя 

Дял на 
участие на 
подизпълните 
ля (% от 
договора) 

III.5) Предмет на договора 
Договорът се отнася за дейности, планирани в рамките на проект: 
„Укрепване на организационният капацитет, екипната ефективност и 
усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите 
от община Костинброд" финансиран от Европейски социален фонд 
чрез Оперативна програма „Административен капацитет 2007 -
2013", приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси", 
подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна 
администрация", бюджетна линия BG051P0002/ 13/ 2.2-11. Услугата 
по договора е включва извършване на дейности по реализиране на 
обучения и свързаната с тях логистика по цитирания проект и 
включва: 1.Обучение за Ефективно лидерство за 12 служители, 2. 
Логистика за обучение по Ефективно лиделство за 12 участника, 3. 
Обучение за Лична ефективност за 423 служители на община 
Костинброд,4. Логистика за обучение по Лична ефективност за 42 
участника, 5.Обучение за Екипна ефективност за 42 служители на 
община Костинброд, 6. логистика за обучение по Екипна 
ефективност за 42 участника. Обучението за Ефективно лиделство 
ще бъде с продължителност 3 дни и ще обхване общо 12 участника. 
Такова обучение ще преминат служители от ръководния персонал на 
община Костинброд- кмет, кметски наместници, заместник -
кметове, секретар на общината, директор дирекция и началник 
отдели. Обученията от направление Ефективно лидерство са 
създадени, за да подобрят личностните компетенции, свързани с 
управлението на хора, екипи, организации и работни процеси., 
Обучение: „Лична ефективност"- ще бъде с продължителност 3 дни и 
ще обхване общо 42 участника, разделени на 3 групи по 14 човека. 
Участниците в това обучение ще изградят умения, свързани с 
управление на времето, управление на стреса, креативно мислене и 
др. Обученията от направление Лична ефективност са насочени към 
подобряването на широк кръг от личностни и професионални 
компетенции на хора от различни сфери на дейност, Обучение: 
„Екипна ефективност" - ще бъде с продължителност 3 дни и ще 
обхв ане общо 42 участника, разделени на 3 групи по 14 човека. 
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Служителите ще бъдат запознати с най съвременни методи и 
похвати за работа в екип, ефективно сътрудничество, мотивация на 
служителите и т.н. Обучението ще бъде изнесено, като в него ще 
бъдат включени елементи на ролеви игри и повишаване на доверието 
между служителите, изграждане на екип., Дейността относно 
логистиката свързана с обученията, включва следното: 1. 
Логистика за Обучение № 1: „Ефективно лидерство" - изпълнителят 
ще осигури:Логистика за обучението, транспорт за 12 души и 
лектор от община Костинброд до място за провеждане на обучението 
и връщане обратно след неговото приключване, настаняване в хотел 
за 3 дни, с подходяща зала за провеждане на обучението, 
необходимата техника за провеждане на обучението, кафе-паузи, 
храна за 12 участника, 2. Логистика за Обучение : „Лична 
ефективност" - изпълнителят ще осигури: транспорт за 42 души и 2 
- ма лектори от община Костинброд до място за провеждане на 
обучението и връщане обратно след неговото приключване, 
настаняване в хотел за 3 дни с подходяща зала за провеждане на 
обучението, необходимата техника за провеждане на обучението, 
кафе-паузи, храна за 42 участника, 3. Логистика за Обучение: 
„Екипна ефективност" - изпълнителят ще осигури: транспорт за 42 
души и 2 лектори от община Костинброд до място за провеждане на 
обучението и връщане обратно след неговото приключване, 
настаняване в хотел за 3 дни, с подходяща зала за провеждане на 
обучението, необходимата техника за провеждане на обучението, 
кафе-паузи, храна за 42 участника. Подробно описание на 
изпълнението им е описано в договора и техническото предложение 
на изпълнителя. 
III.6) Срок на изпълнение 
Срок на изпълнение в месеци: 3 или дни (от сключване на договора) 
или 
начална дата дд/мм/гггг 
крайна дата дд/мм/гггг 

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): 
без ДДС с ДДС Стойност на 

ДДС (в %) 

Стойност: 60480.00 Валута: BGN ^ • при 

Разменен курс към BGN: 

III.8) Договорът е финансиран с европейски средства Да ЕЗ He Q 
Финансирането е 85 % от стойността на договора. 

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
договорът е изпълнен 

•договорът е предсрочно прекратен 

IV.1) Дата на приключване/прекратяване: 
28/11/2014 дд/мм/гггг 

IV.2) Причини за прекратяване на договора (когато е приложимо) 

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването) 
IV.3) Договорът е изменян/допълван Да II Н е К 

Променено Преди промяната След промяната Правно основание 
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условие от за промяната 
договора 

IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да ИЗ He D 
Договорът е изпълнен със забава от месец(а) или _ _ _ _ _ дни от крайния срок 
на изпълнение на договора 
Причини за забавата (когато е приложимо): 

(Кратко описание на причините за забавата) 
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да ИЗ Не П 
Изпълнението е % от предмета на договора (при частично изпълнение). 
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): 

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение) 

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): 
без ДДС с ДДС Стойност на 

ДДС (в %) 

Стойност: 60480.00 Валута: BGN ИЗ • при 

Разменен курс към BGN: 

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени Да D Не ИЗ 
неустойки 

• от изпълнителя Размер: Валута: 
П от възложителя Размер: Валута: 
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): 

(Кратко описание на причините за неустойките) 

V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) 
Поръчка е свързана с проект, които са финансирани от фондове на 
ЕС. Проект „Укрепване на организационният капацитет, екипната 
ефективност и усъвършенстване на професионалната компетентност 
на служителите от община Костинброд", осъществяван с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Административен 
капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз, чрез 
Европейския социален фонд,ДБФП № 13-22-44/04.12.2013 г., 
проектно предложение №13-22-44/15.05.2013 г, приоритетна ос II 
„Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2. 
„Компетентна и ефективна държавна администрация", Бюджетна 
линияВС051Р0002/ 13/ 2.2-11 
VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация 
Дата: 18/12/2014 дд/мм/гггг 
Възложител: 
Трите имена: •—' 
/подпис и печат/ 
Милен Тодоров Димитров 
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Длъжност: 
кмет на община Костинброд 

УНП. 930723e8-a419-4c2c-8336-ed4cb03714ee 
1 


