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BG-София:

Решение за откриване на процедура

І: Възложител

ІI: Откриване

IІI: Правно основание

IV: Поръчка

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
37. Администрация и управление

Решение номер РД-09-28 от дата 11.02.2019 г. 

Публичен

Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000663668

BG411, Институт по Органична химия с Център по Фитохимия към БАН, ул. „Aкад. Г. Бончев“, бл. 9, За: проф.

дхн Владимир Димитров, България 1113, София, Тел.: 0359 29606157, E-mail: office@orgchm.bas.bg, Факс: 0359

28700225

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.orgchm.bas.bg.

Адрес  на  профила  на  купувача  (URL):  http://www.orgchm.bas.bg/obshtestveni_porachki

/obsht_porachka_personnel_1_2019.

I.1)

Вид на възложителя
Публичноправна организация

I.2)

Основна дейност

Друг: Научна и научно-изследователска дейност

I.3)

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

Вид на процедурата

Публично състезание

ІI.1)

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Наименование
Избор на външен екип за управление за осъществяване на дейности по управление на проект за създаване на

Център  за  компетентност  "Устойчиво  оползотворяване  на  био-ресурси  и  отпадъци  от  лечебни  и  ароматични

растения за иновативни биоактивни продукти“

IV.1)

Обект на поръчкатаIV.2)

Услуги

Описание на предмета на поръчката
Възлагането на услугата цели да се осигури и гарантира качественото и в срок изпълнение на дейностите по

проект „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни

ІV.3)
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V: Мотиви

VI: Одобрявам

VII: Допълнителна информация

биоактивни  продукти“.  Чрез  предоставяне  на  външната  услуга  по  управление  на  проекта  следва  да  се

подпомогнат оперативни дейности по ръководство, координация и организация на изпълнението за целия срок на

проекта, да се осигури специфична експертиза и опит, които липсват на партньорските организации по проекта и

съответно  на  вътрешния  екип  за  управление,  и  по-специално  дейности  по  консултиране  и  подпомагане  на

управлението и мониторинга  на  проекта,  спазване и  прилагане на  правилата  за  държавни помощи,  оценка и

управление на риска при изпълнение на проекта.

Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

ІV.4)

Информация относно средства от Европейския съюзIV.5)

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските
фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта
Проект  №  BG05M2OP001-1.002-0012  „Устойчиво  оползотворяване  на  био-ресурси  и  отпадъци  от  лечебни  и

ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, финансиран от Европейския фонд за

регионално развитие (ЕФРР) .

Разделяне на обособени позицииIV.6)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции
Дейностите, предмет на настоящата поръчка са неразделно и систематично свързани помежду си, представляват

неделима част от общия процес на управление, координиране и консултиране при цялостното изпълнение и за

цялостния срок на изпълнение на Проекта.

Прогнозна стойност на поръчкатаIV.7)

Стойност, без да се включва ДДС: 220000 BGN

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ

IV.8)

Мотиви за избора на процедура

Естеството на услугата позволява да се установят техническата спецификация, финансовата рамка и прогнозната

стойност на поръчката, която е под праговете на чл.20, ал.1, т.1 от ЗОП. Чрез избор на процедурата на публичното

състезание  се  осигурява  високо  ниво  на  публичност,  прозрачност  и  свободна  конкуренция  на  всички

заинтересовани икономически оператори.

V.1)

Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс
за проект, която е

V.3)

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

обявлението за оповестяване откриването на процедура

документацията

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070,

E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2)

Подаване на жалбиVII.3)

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от

Съдържание на документ http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=893598&new...
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VIII: Възложител

ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение

или допълнителна информация.

Дата на изпращане на настоящото решение

11.02.2019 г. 

VII.4)

Трите имена

Проф.дхн Светлана Димитрова Симова

VIII.1)

Длъжност

Директор на ИОХЦФ към БАН

VIII.2)
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