ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Предоставяне на консултантски услуги
за разработване на документации за обществени поръчки по три проекта:
1.BG16RFOP002-2.003-0001 с наименование: „Създаване на условия за устойчиво
развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и
международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни
търговски панаири и конференции“; 2. BG16RFOP002-2.003-0002 с наименование:
„Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и
чуждестранни купувачи“; 3.
BG16RFOP002-2.003-0003
с наименование „Нови
технологии в подкрепа на интернационализацията”, финансирани от ОП „Иновации
и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.003 „Създаване на
условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия
на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП”

1. Описание на предмета на поръчката, количество и/или обем:
Предметът на настоящата обществена поръчка е свързан с предоставяне на консултантски
услуги за разработване на документации (технически спецификации/ задания, методики за
оценка и критерии за подбор на участници, образци на документи, както и указание за
подготовката им, проект на договор, проекти на решения за откриване на процедурите,
обявления/покани за обществени поръчки и обяви за събиране на офертите) за провеждане
на процедури по ЗОП, във връзка с изпълнението на проекти: 1. BG16RFOP002-2.003-0001 с
наименование: „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на
българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на
подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“; 2. BG16RFOP0022.003-0002 с наименование: „Организиране на търговски мисии и форуми за български
производители и чуждестранни купувачи“; 3. BG16RFOP002-2.003-0003 с наименование
„Нови технологии в подкрепа на интернационализацията”, финансирани от ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за
устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и

Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на
българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в
международни търговски панаири и конференции“
Проект № BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и
чуждестранни купувачи“
Проект № BG16RFOP002-2.003-0003 с наименование „Нови технологии в подкрепа на интернационализацията”
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП” с Бенефициент
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

-

Предметът на поръчката включва изпълнението на дейности, свързани с разработване
на документации по ЗОП във връзка с изпълнението на горепосочените одобрени 3 /три/
проекта по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
2. Цели на поръчката
Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран външен изпълнител, който
да подпомогне Възложителя и да разработи документации за обществени поръчки,
съобразно предвидените по проектите за обявяване процедури или друг ред за възлагане
по реда и съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП, условията на програмата и Възложителя
в изпълнение на трите проекта, финансирани от ОП „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020.
3. Предвидени дейности, резултати, обхват на работата.
3.1. Резултати, които се очаква да бъдат постигнати са:
Изготвени проекти на документации за обществени поръчки, съгласно изискванията
на ЗОП, ППЗОП, ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и на Възложителя на предвидените
по проектите за обявяване обществени поръчки. В хода на изпълнението, Изпълнителят
трябва да вземе предвид, че документации за обществени поръчки трябва да бъдат
съобразени с изискванията за визуализация и публичност за съответните проекти.
3.2. Предвидени дейности:
3.2.1. Дейност 1 по проект BG16RFOP002-2.003-0001 с наименование: „Създаване на
условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на
европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в
международни търговски панаири и конференции“:
Изготвени проекти на документации за обществени поръчки на предвидените за
обявяване процедури по реда на ЗОП за Проект BG16RFOP002-2.003-0001 с наименование:
„Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските
предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за
участие в международни търговски панаири и конференции“.
Основната цел на проект „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно
интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез
осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ е
осигуряване на подкрепа за интернационализация на българските предприятия, чрез
Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на
българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в
международни търговски панаири и конференции“
Проект № BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и
чуждестранни купувачи“
Проект № BG16RFOP002-2.003-0003 с наименование „Нови технологии в подкрепа на интернационализацията”
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

предоставяне на услуги, които да подпомогнат тяхното устойчиво развитие, успешно
интегриране в европейската и световна икономика и да разширят присъствието им на
приоритетни пазари.
3.2.1.1. Обхват на работата.
Кратко описание на процедурите, които следва да бъдат възложени по реда на ЗОП,
са както следва:
Процедура 1:
Предмет на обществената поръчка: „Услуги по проектиране и изграждане на
конструкция за български щанд за многократна употреба по проект „Създаване на условия
за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и
международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски
панаири и конференции”.
Обект на поръчката:

Услуга

Тип на процедурата:

По реда на ЗОП

Максимална прогнозна стойност: 750 000 лв. без ДДС
Планирана дата на обявяване: Съгласно график на обществените поръчки

Процедура 2:
Предмет на обществената поръчка: „Услуги за осигуряване на визуализация и
публичност на проект „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране
на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на
подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции”.
Обект на поръчката:

Услуга

Тип на процедурата:

По реда на ЗОП

Максимална прогнозна стойност: 44 166,66 лв. без ДДС
Планирана дата на обявяване: Съгласно график на обществените поръчки

Процедура 3:

Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на
българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в
международни търговски панаири и конференции“
Проект № BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и
чуждестранни купувачи“
Проект № BG16RFOP002-2.003-0003 с наименование „Нови технологии в подкрепа на интернационализацията”
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Предмет на обществената поръчка: „Услуги по осигуряване на одит на проект
„Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските
предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за
участие в международни търговски панаири и конференции”
Обект на поръчката:
Тип на процедурата:

Услуга
По реда на ЗОП

Максимална прогнозна стойност: 8 333,33 лв. без ДДС.
Планирана дата на обявяване: Съгласно график на обществените поръчки

Процедура 4:
Предмет на предвидената процедура: „Услуги по осигуряване на самолетни билети за
превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина,
резервации и хотелско настаняване и осигуряване на вътрешен трансфер“
Обект на поръчката:

Услуга

Тип на процедурата: По реда на ЗОП
Максимална прогнозна стойност

284 166,66 лв. без ДДС.

Планирана дата на обявяване: Съгласно график на обществените поръчки

3.2.2. Дейност 2
по проект BG16RFOP002-2.003-0002
с наименование:
„Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни
купувачи“:
Изготвени проекти на документации за обществени поръчки на предвидените за
обявяване процедури по реда на ЗОП по проект BG16RFOP002-2.003-0002 с наименование:
„Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни
купувачи“.
Основната цел на проект „Организиране на търговски мисии и форуми за български
производители и чуждестранни купувачи“ е: „Насърчаване на интернационализацията на
българската икономика чрез улесняване на достъпа на българските малки и средни
предприятия до приоритетни външни пазари и осигуряване на условия за доброто им
позициониране и устойчиво присъствие в международен мащаб“.
3.2.2.1. Обхват на работата.
Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на
българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в
международни търговски панаири и конференции“
Проект № BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и
чуждестранни купувачи“
Проект № BG16RFOP002-2.003-0003 с наименование „Нови технологии в подкрепа на интернационализацията”
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Кратко описание на процедурите, които следва да бъдат възложени по реда на ЗОП
за Дейност 2, са както следва:

Процедура 1:
Предмет на предвидената процедура: „Осигуряване на самолетни билети, хотелско
настаняване, вътрешен транспорт и трансфер за изпълнение на проект „Организиране на
търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“
Обект на поръчката:

Услуга

Тип на процедурата: По реда на ЗОП
Максимална прогнозна стойност:

937 858,33 лв. без ДДС.

Планирана дата на обявяване: Съгласно график на обществените поръчки

Процедура 2:
Предмет на предвидената процедура: „Консултантски услуги за изпълнение на
дейности по маркетинг, информация и комуникация в изпълнение на проект „Организиране
на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“
Обект на поръчката:

Услуга

Тип на процедурата: По реда на ЗОП
Максимална прогнозна стойност:

16 666,66 лв. без ДДС.

Планирана дата на обявяване: Съгласно график на обществените поръчки

Процедура 3:
Предмет на предвидената процедура „Консултантски услуги за извършване на одит
във връзка с изпълнение на проект „Организиране на търговски мисии и форуми за
български производители и чуждестранни купувачи“
Обект на поръчката:

Услуга

Тип на процедурата: По реда на ЗОП
Максимална прогнозна стойност:

8 333,33 лв. без ДДС

Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на
българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в
международни търговски панаири и конференции“
Проект № BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и
чуждестранни купувачи“
Проект № BG16RFOP002-2.003-0003 с наименование „Нови технологии в подкрепа на интернационализацията”
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Планирана дата на обявяване: Съгласно график на обществените поръчки

Процедура 4:
Предмет на предвидената процедура: „Доставка на техника за озвучаване и
симултанен превод за изпълнение на дейностите по проект „Организиране на търговски
мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“
Обект на поръчката: Доставка
Тип на процедурата: По реда на ЗОП
Максимална прогнозна стойност:

70 833,33 лв. без ДДС.

Планирана дата на обявяване: Съгласно график на обществените поръчки

3.2.3. Дейност 3 по проект BG16RFOP002-2.003-0003
технологии в подкрепа на интернационализацията":

с наименование "Нови

Изготвени проекти на документации за обществени поръчки на предвидените за
обявяване процедури по реда на ЗОП по проект BG16RFOP002-2.003-0003 с наименование:
„Нови технологии в подкрепа на интернационализацията”
Основната цел на проект „Нови технологии в подкрепа на интернационализацията" е
подкрепа за растеж на предприятия чрез насърчаване на използването на информационни и
комуникационни технологии и услуги, чрез въвеждане на базирани на ИКТ системи и
приложения за подобряване на капацитета на МСП за правене на конкурентен и устойчив на
динамично развиващите се пазари бизнес, както и за осигуряване на по-бърз и по-лесен
достъп до чужди пазари чрез повишаване и подобряване на използването на ИКТ и услуги, и
оптимизиране на процесите за управление на бизнеса.”
3.2.3.1. Обхват на работата
Кратко описание на процедурите, които следва да бъдат възложени по реда на ЗОП
за Дейност 3, са както следва:
Процедурите, с кратко описание за проектната дейност, по която ще се обявяват
процедури по реда на ЗОП, са както следва:

Процедура 1:

Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на
българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в
международни търговски панаири и конференции“
Проект № BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и
чуждестранни купувачи“
Проект № BG16RFOP002-2.003-0003 с наименование „Нови технологии в подкрепа на интернационализацията”
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Предмет на предвидената процедура: „Надграждане и поддръжка на уеббазирана
платформа за предоставяне на информация относно чужди пазари и свързване на
българските предприятия с чуждестранни партньори за подобряване на експортния им
потенциал, предоставяща достъп до информационните ресурси на ИАНМСП и свързваща в
реално време българския бизнес, служители на Агенцията, СТИВ, чуждестранни клиенти,
бизнес обединения, инвеститори и др.“
Обект на поръчката: Услуга
Тип на процедурата: По реда на ЗОП
Максимална прогнозна стойност: 1 395 861,66 лв. без ДДС.
Планирана дата на обявяване: Съгласно график на обществените поръчки

Процедура 2:
Предмет на предвидената процедура: „Пилотно разработване и въвеждане на
инструменти за дигитален маркетинг и онлайн търговия, предназначени за българските МСП
с цел придобиване на умения за излизане и разширяване на външни пазари и укрепване на
позициите им“
Обект на поръчката: Услуга
Тип на процедурата: По реда на ЗОП
Максимална прогнозна стойност: 233 333,33 лв. без ДДС
Планирана дата на обявяване: Съгласно график на обществените поръчки

Процедура 3:
Предмет на предвидената процедура: „Промотиране включването в уеббазираната
платформа, създадена по проект „Нови технологии в подкрепа на интернационализацията
чрез дигитален маркетинг“
Обект на поръчката: Услуга
Тип на процедурата: По реда на ЗОП
Максимална прогнозна стойност: 39 166,66 лв. без ДДС
Планирана дата на обявяване: Съгласно график на обществените поръчки
Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на
българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в
международни търговски панаири и конференции“
Проект № BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и
чуждестранни купувачи“
Проект № BG16RFOP002-2.003-0003 с наименование „Нови технологии в подкрепа на интернационализацията”
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Процедура 4:
Предмет на предвидената процедура: „Консултантски услуги за изпълнение на
дейности по информация и комуникация във връзка с изпълнение на проект "Нови
технологии в подкрепа на интернационализацията”
Обект на поръчката: Услуга
Тип на процедурата: По реда на ЗОП
Максимална прогнозна стойност: 15 000 лв. без ДДС.
Планирана дата на обявяване: Съгласно график на обществените поръчки

Процедура 5:
Предмет на предвидената процедура: „Консултантски услуги за извършване на одит
във
връзка
с
изпълнение
на
проект
„Нови
технологии
в
подкрепа
на
интернационализацията”
Обект на поръчката: Услуга
Тип на процедурата: по реда на ЗОП
Максимална прогнозна стойност: 8 333,33 лв. без ДДС.
Планирана дата на обявяване: Съгласно график на обществените поръчки

Процедура 6:
Предмет на предвидената процедура: „Абонамент за електронен достъп до база данни
през интернет до бази данни с пазарни проучвания и анализи“
Обект на поръчката: Услуга
Тип на процедурата: по реда на ЗОП
Максимална прогнозна стойност: 83 333,33 лв. без ДДС
Планирана дата на обявяване: Съгласно график на обществените поръчки

Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на
българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в
международни търговски панаири и конференции“
Проект № BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и
чуждестранни купувачи“
Проект № BG16RFOP002-2.003-0003 с наименование „Нови технологии в подкрепа на интернационализацията”
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Процедура 7:
Предмет на предвидената процедура: „Осигуряване на самолетни билети, хотелско
настаняване, вътрешен транспорт и трансфер за изпълнение на проект "Нови технологии в
подкрепа на интернационализацията”
Обект на поръчката: Услуга
Тип на процедурата: по реда на ЗОП
Максимална прогнозна стойност: 29 166,66 лв. без ДДС.
Планирана дата на обявяване: Съгласно график на обществените поръчки.
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Етап 1
Изпълнителят следва да изготви пакетите от документи (технически спецификации/ задания,
методики за оценка и критерии за подбор на участници, образци на документи, както и
указание за подготовката им, проект на договор, проекти на решения за откриване на
процедурите, обявления/покани за обществени поръчки и обяви за събиране на офертите)
за всяка една от описаните процедури, съобразени с вида възлагане по реда на ЗОП и
изискванията на Възложителя. При разработване на документациите за участие,
изпълнителят на настоящата поръчка трябва да се съобрази с целите и очакваните резултати
по дейностите на проектите, чието външно възлагане се предвижда.
Етап 2
Предаване на изработените документации. Извършване на корекции по искане на
Възложителя или при наличие на бележки. Приемане на извършената работа от този етап.
Етап 3
При настъпила необходимост, изпълнителят отразява направени бележки и препоръки от
предварителен контрол, като в хода на провеждане на процедурите за обществени поръчки
Изпълнителят оказва съдействие при подготовка разяснения по документацията за участие,
касаещи изготвените от него документи, при условията и сроковете предвидени в чл. 33 или
чл. 189 от ЗОП и при съблюдаване и осигуряване на необходимото техническо време за
обработка и публикуване на писмените разяснения от Възложителя. Задълженията на
изпълнителя по този етап приключват след изтичане на предвидените по ЗОП срокове.
Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на
българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в
международни търговски панаири и конференции“
Проект № BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и
чуждестранни купувачи“
Проект № BG16RFOP002-2.003-0003 с наименование „Нови технологии в подкрепа на интернационализацията”
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Съгласуване на изпълнението:
При изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка и в съответствие с
тяхната специфика, Изпълнителят следва:





Да участва с екипа си в първоначална/встъпителна среща с Възложителя за
уточняване на въпроси във връзка с изпълнението на поръчката;
При подготовката на всяка документация да следва последователността, посочена от
Възложителя, с оглед характера й произтичащата от това необходимост при
изпълнението на всяка следваща поръчка /дейност/ да бъдат ползвани резултатите от
предходната/ите.
Да съгласува всички изготвени документи, материали и продукти предварително с
екипа за управление на проекта и да ги предаде след получаване на одобрението им
от ръководителя на проекта.

Възложителят си запазва правото преди изпълнение на всяка конкретна процедури по ЗОП
да иска корекции по продукта, ако се констатира отклонение от договореното или правилата
на ЗОП или изискванията на Оперативната програма или Вътрешните правила за провеждане
на обществени поръчка на Възложителя.
Авторски права върху крайния продукт на поръчката:
Авторските права върху окончателните варианти на изготвените документации (технически
задания, методики и критерии за подбор на участници), предмет на настоящата обществена
поръчка ще принадлежат на Възложителя в обема, в който биха принадлежали на автора.
Приемане на работата:
1. Всеки проект на документация се предава на хартиен и магнитен носител, за което се
съставя приемо-предавателен протокол;
2. Окончателен приемо-предавателен протокол се съставя след приключване на всяка от
посочените дейности поотделно.
5. Общи изисквания при изпълнение на предмета на поръчката:
За всяка от описаните
включваща:



процедури следва да се разработи

документация по ЗОП/ППЗОП,

Техническо задание (техническа спецификация), разработени при спазване на
изискванията на ЗОП, ППЗОП, ОП, изискванията на Възложителя.
Критерий за оценка на офертата, като при критерий икономически най – изгодна
оферта се посочват и показателите и подпоказателите /ако има такива/,

Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на
българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в
международни търговски панаири и конференции“
Проект № BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и
чуждестранни купувачи“
Проект № BG16RFOP002-2.003-0003 с наименование „Нови технологии в подкрепа на интернационализацията”
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.







относителната им тежест и точна и конкретна методиката за определяне на
комплексната оценка на офертата. Методиката следва да съдържа точни указания за
определяне на оценката по всеки показател /респ. подпоказател/ и за определяне на
комплексната оценка на офертите, включително за относителната тежест, която
възложителят дава на всеки от показателите /респ. подпоказателите/ за определяне
на икономически най-изгодната оферта, както и точния механизъм по изчисляване и
определяне на оценките;
Критерии за подбор на участниците - икономически и технически изисквания, при
необходимост включващи: минималните изисквания за икономическо и финансово
състояние, в съответствие с изискванията на ЗОП, на които трябва да отговарят
участниците, както и документите, с които съответствие с тези изисквания се доказва;
минималните изисквания за технически възможности и/или квалификация на които
участниците трябва да отговарят, както и документите, с които съответствие с тези
изисквания се доказва;
Образци на документи, както и указание за подготовката им;
Проект на договор;
Проекти на решения за откриване на процедурите, обявления/покани за обществени
поръчки и обяви за събиране на офертите.

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка трябва да изготви необходимите
документации, съобразно посоченото по-горе (технически спецификации/задания), методики
за оценка на офертите, критерии за подбор на участниците образци на документи, както и
указание за подготовката им, проект на договор, проекти на решения за откриване на
процедурите, обявления/покани за обществени поръчки и обяви за събиране на офертите)
за провеждане на процедури по реда на ЗОП при спазване изискванията на:






Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагането му;
Вътрешните правила на Възложителя за управление на цикъла на обществените
поръчки;
Изискванията, дейностите и времевия график на проектите в изпълнение, на който се
провеждат процедурите за обществени поръчки;
Общите
и
специфични
условия
и
изисквания
на
ОП
„Иновации
и
конкурентоспособност;
Изискванията за визуализация и публичност по съответните проекти.

Всички документи, следва да бъдат изготвени съгласно изискванията за публичност и
визуализация
на ОП Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура
BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране
на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа
дейността на ИАНМСП".
6. За изпълнение предмета на поръчката,

участникът трябва да разполага с минимум

Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на
българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в
международни търговски панаири и конференции“
Проект № BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и
чуждестранни купувачи“
Проект № BG16RFOP002-2.003-0003 с наименование „Нови технологии в подкрепа на интернационализацията”
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

следните ключови експерти и персонал за изпълнение на дейностите:
6.1. Ръководител на екип – един;
6.2. Експерт „Обществени поръчки“ – един;
6.3. Експерт – юрист – един;
6.4. Експерт „Организиране на събития” – един;
6.5. Експерт „Проектиране и дизайн” – един;
6.6. Експерт „Програмист” – един;
6.7. Експерт за продажба на самолетни билети и хотелско настаняване – един;
6.8. Експерт „Маркетинг и връзки с обществеността” - един.
Участникът трябва да предложи минимум общо 8 експерта, поради това че е
недопустимо един и същи експерт да покрива изискванията за експертност в повече от едно
направление.
За предложения екип - ключови експерти и персонал за изпълнение предмета на
поръчката, участникът следва да представи към „Предложение за изпълнение предмета на
поръчката“ доказателства, свързани с професионална компетентност, образование и опит,
съобразно одобрената методика.
Участник, който не представи необходимите документи
техническото предложение ще бъде отстранен от участие.

и

доказателства

към

7. Срокове за изпълнение
Срок за изпълнение на поръчката
Договорът влиза в сила от датата на подписването му и приключва с извършването на
последното действие, свързано с предоставяне на уговорения резултат, или от извършването
на последното дължимо плащане - в зависимост от това кое обстоятелство настъпва
последно.
Разработването на всяка документация се извършва след датата на получено при
Изпълнителя
уведомление/известие
от
Възложителя
за
стартиране
съответното
изпълнението.
Крайният срок за изпълнение на възложената с уведомлението/известието задача за
разработване на един брой документация е не по късно от 15 (петнадесет) работни дни от
получаване на възлагателното писмо.
Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на
българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в
международни търговски панаири и конференции“
Проект № BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и
чуждестранни купувачи“
Проект № BG16RFOP002-2.003-0003 с наименование „Нови технологии в подкрепа на интернационализацията”
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Срокът е приложим и в сила само когато е получено уведомление/известие за
стартирането. Уведомлението/известието се счита за получено, когато има потвърждение за
това от Изпълнителя, чрез обратна разписка, ако е получено по пощата или чрез куриерска
служба; чрез обратна електронна поща, ако е получено по електронната поща посочена в
офертата; чрез потвърждение за получаване по факс, ако е получено чрез електронно
устройство (факс).

8. Настоящата обществена поръчка ще се финансира с европейски средства по
ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Прогнозна стойност на поръчката.
Максималният финансов ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на
поръчката е не повече от 42 498. 00 (четиридесет и две хиляди четиристотин
деветдесет и осем) лева без вкл. ДДС.
Цената за изпълнение на всяка дейност по всеки един проект не може да надхвърля
следните стойности без вкл. ДДС:

№
по
ред

Наименование на дейността

1.

Дейност 1 по Проект 1:.BG16RFOP002-2.0030001 с наименование: „Създаване на условия за
устойчиво развитие и успешно интегриране на
българските предприятия на европейски и
международни пазари, чрез осигуряване на
подкрепа за участие в международни търговски
панаири и конференции“ - Разработване на 4
/четири/ бр. документации по ЗОП

2.

Дейност 2: Проект 2:BG16RFOP002-2.003-0002 с
наименование: „Организиране на търговски
мисии и форуми за български производители и
чуждестранни купувачи“ - Разработване на 4

Максимално
допустима
стойност в лв.
без вкл. ДДС

14 166.00лв.

14 166.00 лв.

Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на
българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в
международни търговски панаири и конференции“
Проект № BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и
чуждестранни купувачи“
Проект № BG16RFOP002-2.003-0003 с наименование „Нови технологии в подкрепа на интернационализацията”
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

/четири/ бр. документации по ЗОП

3.

Дейност 3: Проект 3: BG16RFOP002-2.003-0003 с
наименование: „Нови технологии в подкрепа на
интернационализацията“ - Разработване на 7
/седем/ бр. документации по ЗОП

14 166. 00 лв.

Недопустимо е: надхвърляне на максималната прогнозна стойност на поръчката и/или
поотделно за съответната дейност.
В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на
поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация.
ВАЖНО! Участник, предложил по-висока от максималната прогнозна стойност
за всяка дейност поотделно, както и обща максимална стойност за поръчката ще
бъде отстранен от участие.

9.Начин и срок на плащане
Плащанията се извършват по банков път (банкова сметка, посочена от изпълнителя) в
български лева, при спазване на реда и условията на проекта на Договор.
Междинни плащания - в размер до 90% от общо определеното възнаграждение,
съгласно
клаузите на договора за възлагане на обществена поръчка. Плащанията се
извършват в срок до 10 календарни дни след одобрение на съответната документация и
представяне на оригинална фактура.
Окончателно плащане - в размер на 10%, представляващ остатъкът от стойността на
договора и всички извършени до момента плащания по него, в срок до 10 календарни дни
след одобрение на окончателен доклад на изпълнителя, представяне на оригинална фактура
и приемане на услугите по договора с приемо-предавателен протокол.
10. Срок на валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите следва да
бъде не по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за
представяне на офертите.
11. Място на изпълнение на услугите: гр. София, и офис/ите на изпълнителя.

Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на
българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в
международни търговски панаири и конференции“
Проект № BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и
чуждестранни купувачи“
Проект № BG16RFOP002-2.003-0003 с наименование „Нови технологии в подкрепа на интернационализацията”
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

