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Обявление за поръчка
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: Институт по Органична химия с Център по Фитохимия към
БАН

Национален регистрационен номер:
000663668

Пощенски адрес: ул. „Aкад. Г. Бончев“, бл. 9

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1113 Държава: България

Лице за контакт: проф. дхн Владимир Димитров Телефон: +359 29606157

Електронна поща: office@orgchm.bas.bg Факс: +359 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.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
       В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
(URL)
(URL): http://www.orgchm.bas.bg/obshtestveni_porachki/obsht_porachka_personnel_1_2019

Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:

Горепосоченото/ите място/места за контакт
електронно посредством: НЕ  

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен
достъп на: НЕ (URL):

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Друга дейност: Научна и научно-изследователска дейност
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Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Избор на външен екип за управл.за осъществ.на дейности по управл.на проект
за създ. на ЦК Устойчиво оползотворяв.на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични
растения за иноват. биоакт. продукти

Референтен
номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 79420000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка:

Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Чрез възлагане на услугата се 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 биоактивни продукти“ по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен
растеж"2014-2020. 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.

II.1.5) Прогнозна обща стойност 2

Стойност, без да се включва ДДС: 220000.00      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото
споразумение или на динамичната система за покупки)

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:

не

Оферти могат да бъдат подавани за:

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Обособена позиция номер: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 79420000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG411
Основно място на изпълнение:
гр. София, Република България

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Чрез предоставяне на услугата 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“ № BG05M2OP001-1.002-0012, по ОП НОИР 2014-2020 следва да се
подпомогнат оперативни дейности по ръководство, координация и организация на изпълнението за целия
срок на проекта и 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.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
 

Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: Техническа оценка Т    Тежест: 70%

Цена Тежест: 21 Ц - 30%

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 220000.00      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена
позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Начална дата:  / Крайна дата: 30/11/2023 (дд/мм/гггг)

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

да
Идентификация на проекта: Проект №BG05M2OP001-1.002-0012 за създаване на Център за компетентност Устойчиво
оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни
продукти по ОПНОИР

II.2.14) Допълнителна информация:

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 
Списък и кратко описание на условията:
не се изисква

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
не се изисква
Изисквано минимално/ни ниво/а:2

III.1.3) Технически и професионални възможности 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1.Участниците следва да са изпълнили дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на
обществената поръчка.
Под ”дейности с идентичен или сходен предмет и обем” следва да се разбират дейности, свързани с: услуги
в областта на управлението на проекти и/или договори, независимо от източника на финансиране. Под
„изпълнена дейност" се разбира такава, която е приключила в три годишен период, считано до датата,
определена като крайна за получаване на офертите.
Изискуемата информация участникът попълва в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и
професионални способности от ЕЕДОП.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП за доказване на горепосоченото изискване участниците представят:
Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на
стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2. Участниците следва да разполагат с персонал, в т.ч. ръководен състав, със съответната професионална
компетентност за изпълнение на поръчката.
Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за технически и професионални способности,
участникът попълва в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности от
ЕЕДОП съгласно описаното в нея.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП за доказване на горепосоченото изискване участниците представят:
Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в т.ч., членовете на ръководния състав, които ще
отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
3. Участниците следва да прилагат и поддържат система за управление на качеството по стандарт ISO
9001:2015 или еквивалент, с обхват включващ управление на програми/проекти и/или консултиране при
управление на програми/проекти.
Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната
серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг
национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на
Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за
признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на
съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други
държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на
качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в
съответните срокове по независещи от него причини.
Участникът следва да предостави информация за сертификата в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП (чрез посочване
на вид, дата на издаване, срок на валидност, обхват и орган, издал сертификата).
В случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП за доказване на горепосоченото изискване участниците представят:
Сертификат за прилагане и поддържане на система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015
или еквивалент, с обхват включващ управление на програми/проекти и/или консултиране при управление на
програми/проекти.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2

1.През последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата, участниците следва да са
изпълнили минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка.
2. Участниците следва да разполагат с персонал със съответната професионална компетентност за изпълнение
на поръчката, минимум със следния състав:
Ключов експерт “ Координатор външен екип и мониторинг на проекта” – 1 бр.
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Минимално изискване:
•Образование: Висше образование, придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” в областта
„Социални, стопански или правни науки” или еквивалентна, с професионално направление „Икономика”,
„Администрация и управление”, „Право”, или еквивалентни за чуждестранни участници или за дипломи,
издадени от чуждестранни висши учебни заведения;
•Професионален опит - опит като ръководител/координатор на изпълнението на най – малко 2 (две)
дейности/услуги за управление/отчитане на проекти/програми.
Ключов експерт „ Държавни помощи“ – 1 бр.
Минимално изискване:
•Образование: Висше образование, придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или по-
висока в областта „Социални, стопански или правни науки” или еквивалентна, с професионално направление
„Икономика“ или „Право“ или еквивалентно за чуждестранни участници или за дипломи, издадени от
чуждестранни висши учебни заведения.
•Професионален опит - най-малко 1 (една) изпълнена дейност/услуга, свързана с: извършване на анализ на
програми/мерки/схеми за предоставяне на финансиране за оценка тяхното съответствие с правилата за
съвместима държавна помощ и/или разработване на програми/мерки/схеми за отпускане на държавна помощ
и/или разработване на правила/контролни процедури за осигуряване на съответствие с правилата за
законосъобразност на държавните помощи.
Ключов експерт „Управление на риска“ – 1 бр.
Минимално изискване:
?Образование: висше образование, придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или по-
висока в областта на Социалните, стопански и правни науки, или еквивалентно, с професионално направление
„Икономика“ или „Право” или еквивалентно за чуждестранни участници или за дипломи, издадени от
чуждестранни висши учебни заведения.
?Професионален опит - най-малко 1 (една) изпълнена дейност/услуга, свързана с управление на риска при
изпълнението на програми/проекти.
Участникът следва да се съобрази с изискването на възложителя, че едно лице може да изпълнява функциите
само на един експерт.
3.Участниците следва да прилагат система за управление на качеството по по стандарт ISO 9001:2015 или
еквивалент, с обхват включващ управление на програми/проекти и/или консултиране при управление на
програми/проекти.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2

Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в
неравностойно положение: НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
1. Избраният изпълнител следва да се придържа точно към изискванията на Възложителя, вкл. техническата
спецификация, приложимото национално и европейско законодателство и правилата на Ръководството за
изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирани от
ЕФРР по ОП Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. и другите релевантни документи на
програмата. 2. Изпълнението на услугата следва да се осъществява в пълна координация с Възложителя и
вътрешния екип за организация и управление на проекта. Всички предписания и забележки на Възложителя са
задължителни за изпълнителя. 3. Изпълнителят трябва да предвиди и поеме всички разходи, свързани с
изпълнението на поръчката – разходите за възнагражденията за външния екип, осигуровки, материали;
техническо оборудване, както и всички дължими данъци, такси и други плащания, съгласно действащото
законодателство.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката: НЕ

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура:

Публично състезание
Ускорена процедура: НЕ
Обосновка за избор на ускорена процедура:

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
  
  Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2

  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ
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IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори: НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
Номер на обявлението в РОП:

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 05/03/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

Дата:    

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до:
или Продължителност в месеци: 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 06/03/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 11:00 (чч:мм)
Място:
гр. София, ул. „Aкад. Г. Бончев“, бл. 9, сградата на Институт по Органична химия с Център по фитохимия
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:

не

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка има право да участва всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което
има право да изпълнява услугата, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено и
отговаря на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП и поставените такива от Възложителя в
обявлението и документацията за участие. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за
когото са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или по чл.55, ал.1, т.1,3,4 и 5 от
ЗОП, както и при наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици; при наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; за който е налице
свързаност по смисъла на пар.2, т.45 от ЗОП между участници в конкретната процедура; който не отговаря
на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена
поръчка или в документацията; който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия на поръчката; който е представил оферта, която не отговаря на правила и изисквания, свързани с
опазване на околната среда, социалното и трудово право – съгласно декларация, образец към
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документацията. Възложителят отстранява от участие в процедурата и участници, представили ценови
предложения, които превишават макс. допустимия финансов ресурс, определен за изпълнение на тази услуга.
На основание чл. 10, ал.2 от ЗОП, Възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице,
когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.
Преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка и с цел обезпечаване изпълнението на
дейностите, включени в обхвата на договора, определеният Изпълнител представя гаранция, обезпечаваща
изпълнението на договора, определена в размер на 3 % (три процента) от стойността му без ДДС. Гаранцията
се предоставя в една от следните форми:
1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията. Условията и сроковете за
задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор за изпълнение,
неразделна част от документацията.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в РБългария и
относими към предмета на поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg;
Относно задълженията за опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите - Информационен център на МОСВ: 1000 София, ул. "У. Гладстон" №
67 Телефон: 02/ 940 6331 всеки работен ден от 14:00 ч. до 17:00 ч.; Интернет адрес:
http://www3.moew.government.bg/;
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg; София 1051,
ул. Триадица №2
Телефон: 02/8119 443;
Пълен достъп до документацията на настоящата процедура е осигурен в Профила на купувача, на ел. страница
на възложителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.4.3) Подаване на жалби
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 ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на
обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо

2 в приложимите случаи

3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация

4 ако тази информация е известна

5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура

6 доколкото информацията е вече известна

7 задължителна информация, която не се публикува

8 информация по избор
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9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация

10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане

11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или
има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в
състезателна процедура

14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече
е известна

15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти

16

17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане

18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система

19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест

21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва

Обявление за поръчка http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=893601&mode=view

7 от 7 11.2.2019 г., 15:03 ч.


