Партида: 00940

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00940
Поделение: ________
Изходящ номер: 12-00-87 от дата 12/03/2016
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия
Адрес
ул. Леге № 2-4
Град
Пощенски код
Страна
София
1000
Република
България
Място/места за контакт
Телефон
град София, ул. Леге № 2-4
02 9407940
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Марина Джежева - 02 940 7958
E-mail
Факс
m.dzhezheva@sme.government.bg
02 9407939
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.sme.govenment.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.sme.government.bg/?p=31865

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
“Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектни
предложения на ИАНМСП, които ще бъдат финансирани със средства
по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 20142020 (ОПИК) и по програма за транснационално сътрудничество
Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г.
по две обособени позиции:
Първа обособена позиция „Предоставяне на консултантски услуги за
подготовка на проектни предложения на ИАНМСП, които ще бъдат
финансирани със средства по Оперативна Програма „Иновации и
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конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК)
Втора обособена позиция „Предоставяне на консултантски услуги за
подготовка на проектни предложения на ИАНМСП по програма за
транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно
море“ 2014-2020 г.”
Оферти могат да се подават както за една така и за двете
обособени позиции.
Пояснение: Очаква се през месец март 2016 г. Управляващият орган
на ОПИК 2014 – 2020 г. да публикува Насоки за кандидатстване.
Видът на процедурата е директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ на конкретни бенефициенти. Процедурата за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще се реализира в
рамките на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за
растеж на МСП” на ОПИК 2014-2020, която ще се изпълнява в
съответствие с чл. 7 от Регламент (ЕС) №1301/2013 относно
Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби
по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и
за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006. Приоритетната ос
включва широк набор от допустими инвестиции. ИАНМСП е
идентифицирала четири индикативни области на интервенция, за
които трябва да се разработят формуляри за кандидатстване с
всички необходими документи.
Относно Първата покана за проектни предложения по програмата за
транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно
море“ 2014-2020 г. (BalkanMed), публикувана на 16 декември 2015
г. с краен срок за подаване на проектните предложения - 15 април
2016 г., Възложителят има нужда от съдействие и подпомагане
относно подготовка на два формуляра за
кандидатстване/апликационни форми. По първата покана са отворени
за кандидатстване и двете приоритетни оси:
Приоритетна ос 1 „Предприемачество и иновации“ (с предвиден
бюджет от 7,793,338 евро) и
Приоритетна ос 2 „Околна среда“ (с предвиден бюджет от
12,339,450 евро).
Проектите трябва да включват партньори от поне три страни от
общо петте държави-участнички (Гърция; България; Кипър; Албания
и Бивша Югославска Република Македония). Допълнителна информация
във връзка с поканата и подаването на проектни предложения,
както и относно програмата за сътрудничество можете да бъдат
намерени на официалната електронна страница на програмата:
https://sites.google.com/site/interregbalkanmed и
http://www.interreg.gr/en/programmes/2012-05-11-09-00-08/balkanmediterranean.html.

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
79411000
Осн. предмет
Доп. предмети
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
По първа обособена позиция - изработка на 4 броя проектни
предложения за кандидатстване по ОПИК 2014 - 2020г.
По втора обособена позиция - изработка на 2 броя проектни
предложения за кандидатстване по програма за транснационално
сътрудничество Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020
г.
Прогнозна стойност
(в цифри): 46000.00 Валута: BGN
Място на извършване
Република България, Област София – град, Община Столична

код NUTS:
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
1.Изисквания за технически възможности и квалификация на
участниците.
Участникът следва да докаже за последните три години, считано от
датата на подаване на офертата, посочена в публичната покана,
изпълнение на поне две услуги за подготовка на формуляри за
кандидатстване и/или проектни предложения по проекти,
финансирани по оперативни програми или други международни или
национални програми или еквивалентни институции и/или лица и/или
донори, както и изпълнение на поне една услуга, включваща анализ
или еквивалент на законодателството в областта на държавните
помощи. Тези услуги се приемат за еднакви или сходни с предмета
на настоящата обществена поръчка от възложителя.
Спазването на това изискване се доказва със списък на услугите,
които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена
поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата
на подаване на офертата, посочена в публичната покана, с
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
доказателство за извършената услуга. Доказателството за
извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение,
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез
посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация
за услугата.
2.Eкип
Ръководител на екип – да притежава:
- магистърска степен в областта на икономиката или правото, или
администрация и управление, или еквивалентна специалност.
- минимум 5 години опит в областта на подготовка и/или
управление на проекти или
- опит като ръководител на поне един проект, финансиран със
средства по оперативни програми или други източници или донори
или лица.
Експерт „Програмиране и държавни в това число и минимални
помощи“ – да притежава:
- магистърска степен в областта на икономиката или правото, или
администрация и управление, или политически науки, или
еквивалентна специалност.
- минимум 3 години опит в областта на подготовка и/или
изпълнение на проекти/програми, финансирани със средства от ЕС
и/или други източници или донори или лица или
- опит в поне един проект/договор/услуга за консултиране, оценка
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или анализи по оперативни програми и/или национални програми в
областта на приложимото законодателство в областта на държавните
помощи и приложими режими за държавни помощи.
Експерт „Финансист“ – да притежава:
- магистърска степен в областта на финансите или счетоводството,
или икономиката, или еквивалентна специалност;
- минимум 3 години опит в областта на подготовка и/или
изпълнение на проекти/програми, финансирани със средства от ЕС
и/или други източници или донори или лица или
- опит като финансов експерт по проекти, финансирани със
средства по оперативни програми или други източници на
финансиране или донори или лица.
Участникът следва да предложи отделни експерти за изпълнението
на всяка от длъжностите в изисквания екип (един експерт не може
да съвместява две позиции от изискуемия експертен състав).
Спазването на това изискване се доказва със списък - декларация
за предложените експерти за изпълнение на поръчката с посочване
на информация относно образованието, професионалната
квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за
извършването на поръчката;
(Забележка: Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата
обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните
изисквания.)
Участник може да докаже съответствието си с изискванията за
технически възможности и/или квалификация с възможностите на
едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите,
определени от възложителя за доказване на съответните
възможности, участникът представя доказателства, че при
изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на
третите лица. За тези цели трети лица може да бъдат посочените
подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от
правната връзка на участника с тях.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1. Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна
оферта“, определен с цифра от 1 до 100, формирана след прилагане
на посочените по-долу основни показатели:
Показател Качество (К) – относителна тежест 65 точки, съдържащ
следните два елемента:
Елемент К1 – организация и начин за подготовка на формулярите за
кандидатстване (ФК);
Елемент К2 – предложение на участника за изготвяне анализ на
интервенциите и идентифициране на приложими режими на държавна в
това число и минимална помощ.
Оценката по показател „качество“ се формира като сбор от
оценките по двата елемента:
(К) = К1 + К2, като общият сбор от оценките не може да надвишава
65 точки.
Показател Цена (Ц) – относителна тежест 35 точки.
Комплексната оценка (КО) се формира от сбора на показателя за
качество и показателя за цена на съответното предложение.
КО = К + Ц.
Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички
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допуснати до оценка оферти, без да я променя.
Оценката на техническите оферти се извършва от членовете на
комисията за провеждане на обществената поръчка, като всеки един
член попълва и подписва таблица за индивидуална оценка. Общата
техническа оценка на конкретния кандидат е средно-аритметична от
оценките на всеки един от членовете на комисията.
2. Броят на точките за показатели „Качество” („К”) и
„Цена” („Ц”) се изчисляват по следната методика:
Показател - "Качество" (К) по елементи:
Елемент К1 – организация и начин за подготовка на формулярите за
кандидатстване (ФК) - до 35 точки;
Елемент К2 – предложение на участника за изготвяне анализ на
интервенциите и идентифициране на приложими режими на държавна в
това число и минимална помощ - до 30 точки.
Показател – „Цена” (Ц)
Оценката по показател Цена, се получава по следната формула:
Ц= Ц мин./Ц участник х 35
където:
Ц мин. представлява най-ниската предложена обща цена от
участник;
Ц участник – представлява предложената обща цена от офертата на
съответния участник.
3. Комисията класира участниците в низходящ ред на получените
комплексни оценки на офертите им (КО) по гореописания ред, като
на първо място се класира участникът, чиято оферта е получила
най-висока комплексна оценка (КО).
Няма да бъдат оценявани предложения и ще бъдат предложени за
отстраняване в случаите, в които е налице поне едно от следните
условия:
•Липсва елемент/компонент от „Техническото предложение”;
•Не е отговорено на минималните изисквания на Възложителя към
съдържанието на „Техническото предложение”;
•Не е отговорено на изискванията на Възложителя, посочени в
публичната покана и документацията към нея и/или действащото
законодателство, и/или действащи норми и стандарти, и/или не е
съобразена с предмета на поръчката.
На основание чл. 71, ал. 4 от ЗОП, в случай, че определените по
тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са
равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в
която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са
еднакви се сравняват оценките по първия показател с най-висока
относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна
стойност по този показател.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител
между класираните на първо място оферти, ако поръчката се
възлага по критерий „икономически най-изгодна оферта”, но тази
оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал. 4 от ЗОП.

Срок за получаване на офертите
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Час: 17:30

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
1. Документацията за участие е безплатна, същата е достъпна по
електронен път в профила на купувача на адрес:
http://www.sme.government.bg/?p=31865.
2. При поискване от заинтересованото лице, възложителят е длъжен
да я изпрати за сметка на лицето, отправило искането.
3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване и други лица при спазване на установения режим за
достъп до сградата, в която се извършва отварянето - сградата на
Възложителя, намираща се в гр. София, ул. Леге 2-4. 4. Датата на
отварянето на офертите е 23.03.2016 г. в 11:00 часа на
горепосочения адрес.
5. Оферти могат да се подават на същия адрес всеки работен ден
от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:30 часа.
6. При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на
срока за получаване на оферти, възложителят най-късно на
следващия ден ще публикува в профила на купувача на мястото,
определено за поръчката писмени разяснения по условията на
обществената поръчка.
7. Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за
дейността, предмет на настоящата поръчка възлиза до 46 000.00
(четиридесет и шест хиляди лева) без ДДС, който следва да
включва всички разходи на Изпълнителя.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 22/03/2016 дд/мм/гггг
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