РЕШ ЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

Партида:

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.ba
интернет адрес: http://www.aop.ba

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

0

Проект на решение
^Решение за публикуване
□ осъществен предварителен контрол
ИН на регистрационната форма от ССИ
20i8i2i7-ooo42-ooi8(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

'44' 4 Qj (М

Номер и дата на становището i -ви етап:

дд/мм/гггг

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
— Извън списъка______ _________________________________________________________
Решение номер/1 Й.^.^~.Уотдата: 03/01/2019 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ__________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя:________
Поделение:________
Изходящ номер: РД-14-......... от дата 03/01/2019
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Ю Публичен
[~[ Секторен__________________
I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията

000695388

Пощенски адрес:

ул. Дякон Игнатий № 9
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1000

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Момчил Марков - държавен експерт в
02 9409851
дирекция Координация на програми и проекти
Електронна поща:

Факс:

mail@mtitc.government,bg

02 9885094

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

https ://www.mtitc.government .bg/
Адрес на профила на купувача (URL):

https ://www.mtitc.government .Ьд/рк/
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
^Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
1 IНационал на агенция/служба
□ Регионален или местен орган
П Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

УНП: 28c9fB2e-<Jda5-40aa-bc9f-6d93071292d2

| |Публичноправна организация

□ Европейска институция/агенция или
международна организация
ПДруг тип:

Партида:

□Обществени услуги
□Отбрана
□Обществен ред и сигурност
□ Околна среда
□ Икономически и финансови дейности

РЕШ ЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

□ Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
□Социална закрила
□О тдих, култура и вероизповедание
□ Образование
ЕЯДруга дейност: транспорт, имформационни
технологии и съобщения

ПЗдравеопазване
1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
□ Газ и топлинна енергия
□ Електроенергия
□ Водоснабдяване
ПТранспортни услуги

□ Пощенски услуги
□ Експлоатация на географска област
□ Д р уга дейност:

РАЗДЕЛ И: ОТКРИВАНЕ

£3

Откривам процедура

£3за възлагане на обществена поръчка
□ з а сключване на рамково споразумение
□ з а създаване на динамична система за покупки
□конкурс за проект
□ Създавам квалификационна система
Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Д а □ Не ЕЗ

II. l) Вид на процедурата______________________________________________________
(попълва се от публичен възложител)
□Открита процедура
□Ограничена процедура
□ Състезателна процедура с договаряне
□ Състезателен диалог
□ Партньорство за иновации
□Договаряне без предварително обявяване
□ Конкурс за проект
[^Публично състезание
Г~|Пряко договаряне____________________________________________________________
(попълва се от секторен възложител)
□ Открита процедура
□Ограничена процедура
□Договаряне с предварителна покана за участие
□Състезателен диалог
□ Партньорство за иновации
□Договаряне без предварителна покана за участие
□ Конкурс за проект
□ Публично състезание
Г~1 Пряко договаряне_________________________________________________________ __
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
□ Ограничена процедура
□Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
□ Състезателен диалог
ПДоговяряне без публикуване на обявление за поръчка_________________________________

РАЗДЕЛ III; ПРАВНО ОСНОВАНИЕ_____________________________
(попълва се от публичен възлож ител)
□ Ч л . 73, ал. 1 от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
□ Ч л . 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. i l във вр. с ал. 8 от ЗОП
^ Ч л . 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
[~~|Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП___________________________________________________
(попълва се от сектор е н възложител)________________________

УНП: 28c9f82e-ddaS-40aa-bc9f-6d93071292(12
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□Чл.
□Чл.
□Чл.
□Чл.
□Чл.
□Чл.
□Чл.
□Чл.
□Чл.
ПЧл.
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132 от ЗОП
18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
х8, ал. 1, т. l i във вр. с ал. 8 от ЗОП
18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
141, ал. 1 от ЗОП
142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП_______________________________

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
□ Ч л . 160 от ЗОП
□ Ч л . 163, ал. 1 от ЗОП
ПЧ л. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП_____________________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА________________________________________
IV.i) Наименование

„Организиране на събития за нуждите на ОПТТИ 2014-2020"
IV.2) Обект на поръчката
П Строителство
□Доставки
^Услуги______________________________________________________________________
IV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
Основната цел на обществената поръчка е организиране, логистичното и
техническо обезпечаване и провеждане на събития с различен формат.
Събитията могат да бъдат следните видове: заседание на комитет за
наблюдение на ОПТТИ, годишно (голямо) публично събитие, семинар,
пресконференция, обучение, дискусия, работна среща, форум, кръгла маса,
конференция, публична лекция, информационна кампания, изложба, обучение
за изграждане на умения и усъвършенстване компетенциите за работа в
екип, както и други.
Ориентировъчни количества на годишна база:
• Заседания на комитета за наблюдение - 2 заседания на година;
• Голямо публично събитие - 1 брой годишно;
• Подготовка и провеждане на обучителен семинар - 1 брой годишно;
Броят на останалите събития зависи от конкретните нужди на УО на
ОПТТИ.
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване
Да □ Не £3
на околната среда
____________________________________________________
Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете
брой)

техническата спецификация
критериите за подбор
показателите заоценка на офертите

(брой )
(брой )
(брой )

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи
( бр о й )
договорни условия)________________________________________H Z Z Z IZ Z Z Z __________
IV.5) Информация относно средства от Квропейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
Да 53 Не !~1
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

Обществената поръчка е предвидено да се финансира със средства на
оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020
г., приоритетна oc V „Техническа помощ", бюджетна линия № BG16M10P0015.002-0002 „Популяризиране на ОПТТИ чрез организиране на публични
събития, изработка на рекламни и печатни материали."
IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Да □ He [XI
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

УНП : 28c9f82e-<fda5-40aa-bc9f-6d93071292d2
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Изпълнението на дейностите изисква цялостен поглед и организация при
провеждане на дадено събитие. Разделянето на позиции би изложило на
риск изпълнението на разнообразния набор от дейности.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, безда се включва ДДС:_________ 250000___________ Валута:_________ BGN
IV. 8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:

Да □

Не 63

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:

Стойност, безда севключва ДДС:___________________________Валута:_________ BGN
Списък на останалите процедури скратко описание на техния предмет:

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ_________________________________________
V.i) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната
процедура)
Процедурата е за обществена поръчка с обект услуга, с прогнозна
стойност 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева без ДДС и попада в
приложното поле на стойностните прагове по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП.
Съгласно чл. 17 6 от ЗОП разпоредбите на глава двадесет и пета „Публично
състезание. Пряко договаряне" от ЗОП се прилагат при възлагане на
обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 2. В конкретния случай не
са налице обстоятелства по чл. 182 от ЗОП, които да налагат процедура
на пряко договаряне, поради което настоящата поръчка се възлага чрез
процедура на публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 от
ЗОП.__________________________________________________________________
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие,
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е
приложимо)

V-з) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № _______ от дата________ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № ____
-_______ -________(nnnnn-yyyy-xxxx)
V.4) Допълнителната досгавка/повторната услуга или строителство е (когато е
приложимо)

Стойност, безда севключва ДДС:___________________________Валута:_________ BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ___________________________________
^обявлението за оповестяване откриването на процедура
□поканата заучастие
^документацията______________________________________________________
РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ_________________
VH.i) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VH.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

У11П: 28c9f82c-dda5-40aa-bc9f-6d9307l292d2
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Партида:

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес

бул. Витоша № 18
Град

Пощенски код

Държава

София

1G00

Република
България

Телефон

02 9884070
Адрес за електронна поща

Факс

cpcadmin@cpc.bg

02 9807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т . 4 от ЗОП.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
03/01/2019 дд/мм/гггг_____________________

__

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VI II.2) Длъжност:

Главен секретар на Министерство на траАспорта, информационните
технологии и съобщенията, упълномощен сгьс Заповед № РД-08406/28.09.2018 г.
V

УНП: 28c9fà2e-ddaS-40aa-bc9f-6d93071292d2

