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BG-София:

Решение за откриване на процедура

І: Възложител

ІI: Откриване

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

37. Администрация и управление

Решение номер РД-09-203 от дата 03.08.2018 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, деловодство (стая 206), За: проф. дхн Владимир Димитров, България 1113,

София, Тел.: 0359 29606157, E-mail: vdim@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/dokumenti_bg.html.

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

Открита процедура

ІI.1)
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IІI: Правно основание

IV: Поръчка

Чл. 73, ал. 1 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

Основната  цел  на  поръчката  е  чрез  възлагане  на  съответните  услуги  да  се  осигури

управлението, координацията, консултирането при изпълнението на дейностите по проект

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

за  иновативни  биоактивни  продукти“,  в  съответствие  с  Ръководство  за  изпълнение  на

административни  договори  за  предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ,

съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по приоритетна ос 1

„Научни  изследвания  и  технологично  развитие“  на  Оперативна  програма  „Наука  и

образование  за  интелигентен  растеж“  2014-2020  г.  и  другите  релевантни  документи  на

програмата. Проектът се реализира от обединение от пет партньора. Водещ е Институт по

органична химия с Център по фитохимия към БАН и партньори -  следните организации:

Агробиоинститут при ССА, Софийски университет "СВ.Климент Охридски" - Факултет по

химия  и  фармация  и  Биологически  факултет,  Институт  по  полимери  към  БАН.  Чрез

осигуряване  на  услугата  по  управление  на  проекта  следва  да  се  подпомогнат  всички

оперативни  дейности  по  ръководство,  координация,  организация  и  отчитане  на

изпълнението за целия срок на проекта. Основната цел на екипа за управление на проекта е

да осигури високо квалифицирана експертиза, капацитет и техническа помощ за изпълнение

на  предвидените  дейности  в  заложения  времеви  и  финансов  обхват  и  постигане  на

заложените показатели и индикатори за изпълнение на проекта.

ІV.3)

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

Административен  договор  №  BG05M2OP001-1.002-0012-C02  за  изпълнение  на
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V: Мотиви

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

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

растеж“; приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“; инвестиционен

приоритет 1а „Изграждане и модернизиране на научноизследователската инфраструктура,

необходима за научноизследователска и иновационна дейност, подобряване на капацитета за

реализиране  на  достижения  в  областта  на  научноизследователската  и  иновационната

дейност и насърчаване на центрове за компетентност, по-специално центрове, които са от

интерес за Европа“; специфична цел 1 „Развитие на върхови и пазарно ориентирани научни

изследвания“;  процедура  за  подбор  на  проекти  „Изграждане  и  развитие  на  центрове  за

компетентност BG05M2ОP001-1.002“.

Разделяне на обособени позицииIV.6)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обектът на настоящата открита процедура е „предоставянето на услуга” по смисъла на чл. 3,

ал. 1, т. 3 от ЗОП. С оглед характера и обхвата на услугата за осъществяване от външен екип

на  дейности  по  управление  изпълнението  и  отчитането  на  проект„Устойчиво

оползотворяване  на  био-ресурси  и  отпадъци  от  лечебни  и  ароматични  растения  за

иновативни биоактивни продукти“ не е целесъбразно разделянето на обществената поръчка

на обособени позиции.

Прогнозна стойност на поръчкатаIV.7)

Стойност, без да се включва ДДС: 226666.67 BGN

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ

IV.8)

Мотиви за избора на процедура

Изборът на вида на процедурата се обосновава от факта, че естеството на услугата позволява

достатъчно  точно  да  се  установят  техническата  спецификация,  финансовата  рамка  и

прогнозната стойност на поръчката, от едната страна и от друга – чрез избор на откритата

процедура  се  осигурява  най-високо  ниво  на  публичност,  прозрачност  и  свободна

конкуренция  на  всички  заинтересовани  икономически  оператори.  Възложителят  отчита

прогнозната стойност на настоящата поръчка и взема предвид възложените и предстоящите

за възлагане поръчки със сходен или идентичен предмет от Института по органична химия с

Център по Фитохимия – БАН.

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 №: --
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VI: Одобрявам

VII: Допълнителна информация

VIII: Възложител

обявлението за оповестяване откриването на процедура

документацията

Допълнителна информация

Изискванията към участниците са описани в Обявлението за откриване на процедурата, в

документацията  и  приложенията  към  нея  за  подаване  на  офертите.  Достъп  до

документацията  е  осигурен  в  Профила  на  купувача,  на  електронната  страница  на

Възмложителя, на адрес: http://www.orgchm.bas.bg/dokumenti_bg.html

VII.1)

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. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането

на срока по чл. 100, ал.3 от  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

03.08.2018 г. 

VII.4)

Трите имена

Проф.дхн Светлана Димитрова Симова

VIII.1)

Длъжност

Директор на ИОХЦФ към БАН

VIII.2)
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