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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: 12-00-90 от дата 18/03/2016
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 Виктор Христов - 02 940 7994
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=31935

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
І. Предмет на поръчката: Генериране на информация за съответния
регион на действие (Западен Тракийско-Родопски регион, Източен
Тракийско-Родопски регион, Югоизточен регион, Североизточен
придунавски регион, Североизточен приморски регион,
Северозападен регион), посредством провеждане на срещи с:
бизнеса, местни и регионални структури на неправителствени
организации свързани с развитието на бизнеса, местни и
териториални органи на изпълнителната власт и органите на местно
самоуправление, с цел изготвяне на предложения за реализиране на
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мероприятия от страна на ИАНМСП, както и участие в организацията
на тези събития, посредством извършване на координационни и
модераторски дейности по регион на действие с шест обособени
позиции съгласно техническа спецификация.“
Техническата спецификация към поръчката включва следните
обособени позиции:
Първа обособена позиция: Изпълнение на дейностите за Западен
Тракийско-Родопски регион на действие (за областите Пловдив,
Пазарджик и Смолян).
Втора обособена позиция: Изпълнение на дейностите за Източен
Тракийско-Родопски регион на действие (за областите Стара
Загора, Хасково и Кърджали).
Трета обособена позиция: Изпълнение на дейностите за Югоизточен
регион на действие (за областите Бургас, Сливен, Ямбол).
Четвърта обособена позиция: Изпълнение на дейностите за
Североизточен придунавски регион на действие (за областите Русе,
Разград, Велико Търново, Габрово и Силистра).
Пета обособена позиция: Изпълнение на дейностите за
Североизточен приморски регион на действие (за областите Варна,
Добрич, Търговище и Шумен.
Шеста обособена позиция: Изпълнение на дейностите за
Северозападен регион на действие (за областите Видин, Враца,
Ловеч, Плевен и Монтана).
Оферти могат да се подават както за една обособена позиция, така
и за повече от една от обособените позиции.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
79951000
Осн. предмет

Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
поне едно организрано мероприятие на месец
Прогнозна стойност
(в цифри): 45000.00 Валута: BGN
Място на извършване
Шест региона на действие по обособените позиции

код NUTS: BGZ

Изисквания за изпълнение на поръчката
Минимални изисквания
1.Изисквания за технически възможности и квалификация на
кандидатите.
Участникът следва да докаже за последните шест месеца, считано
от датата на подаване на офертата, посочена в публичната покана,
наличието на опит в координирането и модерирането на поне едно
събитие (семинари, форуми, конференции, и пр.), проведено за
последните 6 месеца, чиито организатор е публичен орган (орган
на изпълнителната, законодателната или съдебната власт, органи
на местно самоуправление и/или особени юрисдикции).
Спазването на това изискване се доказва със списък на услугите,
които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена
поръчка, изпълнени най-много преди шест месеца, 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
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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
Квалификация и умения:
Участникът следва да разполага със експерт, отговарящ на
следните изисквания:
Образователна степен – бакалавър (включително професионален
бакалавър) в сферата на хуманитарните науки, техническите,
икономическите, обществените науки.
Участникът следва да представи професионални автобиографии на
български език и следните документи, доказващи уменията и
квалификацията за изпълнение на настоящата обществена поръчка:
•декларация за истинността на данните;
•диплома/и за завършено образование и/или сертификати,
удостоверения и други еквивалентни документи за допълнителна
квалификация или специализация;
Участникът трябва да разполага или да е в състояние да
организира необходимия капацитет за извършване на услугата.
(Забележка: Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата
обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните
изисквания.)
Участникът 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. Критерий за оценка и показатели
Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна
оферта“, определен с число от 1 до 100, формирана след прилагане
на посочените по-долу показатели:
Показател Цена (Ц) – относителна тежест 35 точки.
Показател Качество (К) – относителна тежест 65 точки, съдържащ
следните четири елемента:
Елемент К1 – Начин на генериране (събиране) на информация от
заинтересованите страни;
Елемент К2 – Начин на обработка на събраната информация с цел
изготвяне на предложения за организиране на мероприятията и
определяне на тематиката в тях.
Показател К3 - Начин на осъществяване на координационни и
модераторски дейности, съвместно с ИАНМСП, свързани с
организирането на мероприятията.
Показател К4 – Начин на измерване на резултатите от
мероприятието.
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
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техническа оценка на конкретния участник е средно-аритметична от
оценките на всеки един от членовете на комисията.
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.
Оценката по показател Предлагана цена, се получава по следната
формула:
ОЦ= Ц мин./ Ц участник Х 100
където:
Ц участник – представлява предложената обща цена от офертата на
съответния участник.
Ц мин.– представлява най-ниската предложена обща цена от
участник.
Комплексната оценка (КО) се формира от сбора на показателя за
качество и показателя за цена на съответното предложение.
КО = К + Ц.
Класиране
Комисията класира участниците в низходящ ред на получените
комплексни оценки на офертите им (КО) по гореописаната методика,
като на първо място се класира участника, чиято оферта е
получила най-висока комплексна оценка (КО).
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 икономически найизгодната оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал. 4
от ЗОП.
Срок за получаване на офертите
Дата: 29/03/2016 дд/мм/гггг

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:
адрес http://www.sme.government.bg/?p=31935 и в РОП.
Оферти се представят в сградата на ИАНМСП на адрес ул. „Леге” №
2-4, в деловодството. Офертите се адресират до ИАНМСП, с
посочени върху плика: име, адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност факс и електронен адрес на кандидата. Подават се в
запечатан непрозрачен плик с надпис:
До ИАНМСП
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град София 1000,
ул. Леге № 2-4
тел.: 02 940 7940
факс: 02 940 7993

ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
„Генериране на информация за региона на действие, посредством
провеждане на срещи с: бизнеса, местни и регионални структури на
неправителствени организации, свързани с развитието на бизнеса,
местни териториални органи на изпълнителната власт и органите на
местно самоуправление, с цел изготвяне на предложения за
реализиране на събития, посредством извършване на координационни
и модераторски дейности с шест обособени позиции, съгласно
техническа спецификация“
За обособена позиция № ……………… (посочва се номера на обособената
позиция)

………………………………………………. (наименование на участника)
………………………………………………. (адрес за кореспонденция на участника,
телефон и по възможност факс и електронен адрес)

Офертите се представят от участника или от упълномощен негов
представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка. При приемане на офертата върху плика се отбелязват
поредния номер, датата и часът на получаването и посочените
данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя
се издава входящ номер.
Оферти подадени в незапечатан плик, плик с нарушена цялост или
след обявения срок незабавно ще бъдат връщани. При
кандидатстване по повече от една обособена позиция, техническото
предложение и ценовото предложение за всяка обособена позиция е
задължително да бъдат представени поотделно за всяка обособена
позиция.
Датата на отваряне на офертите е 30.03.2016 г. от 11.00 часа в
сградата на ИАНМСП на адрес гр. София, ул. Леге 2-4.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 29/03/2016 дд/мм/гггг
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