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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@ aop.ba, аор@аор.Ьа
интернет адрес: http://www.aop.ba
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
Ц Проект на решение
ЕЗ Решение за публикуване
□ осъществен първи етап на контрол чрез случаен избор
ИН на регистрационната форма от ССИ
20200323-0000i-000i(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)
Номер и дата на становището i -ви етап:________

________ дд/мм/гггг

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
_________________________________________________
43. Науки за културата
Решение номер: з От дата: 26/03/2020 дд/мм/гггг________________________________________

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00001
Поделение:________
Изходящ номер: РД-21-413 от дата 26/03/2020
Коментар на възложителя:

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка,
обявена от Икономически университет - Варна с ред за възлагане чл.20,
ал.2, т.2 от ЗОП /публично състезание/ с предмет: "Предприемаческа
мрежа по Пътя на коприната" /код, съгласно общия терминологичен
речник /CPV/: 7124 1000/ по проект с референтен номер BSB 570 "Местната
култура по пътя на коприната", акроним SILC, финансиран по Съвместна
оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски
инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020" и съфинансиран
от Министерство на регионалното развитие и благоустройството на
Република България.

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЕЗ Публичен
[~~|Секторен
I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

000083619

Пощенски адрес:

бул.Княз Ворис I №77
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

ВАРНА

BG331

9002

BG

Лице за контакт:

Телефон:

ВЛАДИМИР НОВАКОВ

0882 164755

Електронна поща:

Факс:

konkursi@ue-varna.bg

052 643365

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.ue-varna.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

https://ue-varna.bg/bg/p/8577
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
□М инистерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
1 |Национална агенция/служба

УНП: 82Ьее433-1fea-4fa0-a553-0a5<ft0d5c623

^П убличноправна организация

□Е вропейска институция/агенция или
международна организация
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Партида: 00001

|~1Регионален или местен орган
П Регионална или местна агенция/служба

□ Д р у г тип:

1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
□О бщ ествени услуги
□ О тб р ан а
□О бщ ествен ред и сигурност
□ О к о л н а среда
□И кономически и финансови дейности
ПЗдравеопазване

□ Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
□ С оц и алн а закрила
□ О т д и х , култура и вероизповедание
[^Образование
□ U p v ra дейност:

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
□ Г а з и топлинна енергия
□ Електроенергия
□ Водоснабдяване
ПТранспортни услуги

□П ощ енски услуги
□ Експлоатация на географска област
□H D vra дейност:

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
ЕЗ Откривам процедура
^ з а възлагане на обществена поръчка
□ з а сключване на рамково споразумение
□ з а създаване на динамична система за покупки □ конкурс за проект
□ С ъздавам квалификационна система
Поръчката е в областите отбрана и сигурност

II. l) Вид на процедурата

Да □

Не £3

_________________________________________

(попълва се от публичен възложител)
□ О тк р и та процедура
□ О граничена процедура
□Състезателна процедура с договаряне
□Състезателен диалог
□ Партньорство за иновации
□ Д оговаряне без предварително обявяване
□ Конкурс за проект
[^[Публично състезание
П Пряко договаряне_________________ _____________________________________________
(попълва се от секторен възложител)
□ О тк р и та процедура
□О граничена процедура
□ Д оговаряне с предварителна покана за участие
□Състезателен диалог
□ Партньорство за иновации
□Д оговаряне без предварителна покана за участие
□ Конкурс за проект
□ Публично състезание
П Пряко договаряне_______________________________________________________________
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
□О граничена процедура
□Д оговаряне с публикуване на обявление за поръчка
□Състезателен диалог
ПДоговяряне без публикуване на обявление за поръчка___________________ _______________

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ___________ _______________ _
(попълва се от публичен възложител)
□ 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
П Ч л . 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП_____________________________________________

УНП: 82bee433-]fea-4fa0-a553-0a54b0d5c623
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ЕЗЧл. 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 секторен възложител)
□ Ч л . 132 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
□ Ч л . 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 141, ал. 1 от ЗОП
П Ч л . 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
П Ч л . 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП__________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА_____________________________________ _
IV. i) Наименование

Предприемаческа мрежа по Пътя на коприната.
IV. 2) Обект на поръчката
□Строителство
□Д оставки

^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.

Предоставяне на услуги по:
Изготвяне на доклад „Създаване,на предприемаческа мрежа По Пътя на
коприната SILCNET" за изпълнение на Дейност А.Т2.1 „Създаване на
предприемаческа мрежа По Пътя на коприната SILCNET", предаден в срок до
31.10.2020г в 2 (два) екземпляра: един на български и един английски
език (на хартиен носител), придружени от 1 (един) магнитен носител,
съдържащ електронния вариант на документите на двата езика.
Изготвяне на доклад „Създаване на съвместна маркетингова стратегия" за
изпълнение на Дейност А.Т2.3 „Създаване на съвместна маркетингова
стратегия", предаден в срок до 31.01.2021г в 2 (два) екземпляра: един
на български и един английски език (на хартиен носител), придружени от
1 (един) магнитен носител, съдържащ електронния вариант на документите
на двата езика.
Изготвяне на доклад „Улесняване на комуникацията и сътрудничество между
заинтересованите страни в мрежата" за изпълнение на Дейност А.Т2.4
„Улесняване на комуникацията и сътрудничество между заинтересованите
страни в мрежата", предаден в срок до 30.0 9.2 020г в 2 (два)
екземпляра: един на български и един английски език (на хартиен
носител), придружени от 1 (един) магнитен носител, съдържащ електронния
вариант на документите на двата езика,
съгласно предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническата спецификация. .
_______________________________________________
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване
Да П Не
на околната среда__________________________________________________________
Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете
брой)
техническата спецификация
(брой)
критериите за подбор

(брой)

показателите за оценка на офертите

(брой)

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи
договорни условия)_________________________________________

УНП: 82bee433-lfea-4fa0~a553-0a54b0d5c623

’
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____________
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IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

Да KI He I I

Проект с референтен номер BSB 57 0 "Местната култура по пътя на
коприната", акроним SILC, финансиран по Съвместна оперативна програма
за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство
„Черноморски басейн 2014-2020" и съфинансиран от Министерство на
регионалното развитие и благоустройството на Република България.
IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Да Щ Не К 1
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

С оглед предмета на поръчката, същата не може да бъде разделена на
обособени позиции, тъй като се доставя само един вид продукт /изготвяне
на свързани един с друг доклади/ и изпълнителят трябва да бъде един.
IV. 7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:__________ 21350______________ Валута:
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:

________ BGN
Да □

Не |%|

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС:_______________________________Валута:__________B6N
Списък на останалите процедури с кратко 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)

По проект с референтен номер BSB 57 0 "Местната култура по пътя на
коприната"., акроним SILC, финансиран по Съвместна оперативна програма
за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство
„Черноморски басейн 2014-2020" и съфинансиран от Министерство на
регионалното развитие и благоустройството на Република България,
Възложителят е провел поръчка с ред на възлагане събиране на оферти с
обява, съгласно.графика и бюджета на проекта и настоящата поръчка
попада в обхвата на възлагане при прагове съгласно чл.20, ал.2, т.2 от
ЗОП. Необходимо да се приложи процедура по чл. 18, ал.1, т. 12 на ЗОП.
По този начин се гарантира публичността при възлагане на настоящата
обществена поръчка, респ. прозрачността при разходването на финансовите
средства.______________________________________________
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.3) 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 № _____
- ________ - ________ (nn nn n - у у у у - х х х х )
V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:_______________________________Валута:__________BGN

УНП: 82bee433-lfea-4fa0-a553-0a54b0d5c623
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РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ____________
^обявлението за оповестяване откриването на процедура
□поканата за участие
^документацията____________________________ _

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VH.i) Допълнителна информация (когато е приложимо)

В изпълнение разпоредбите на чл.10, ал.2 от ЗОП, Възложителя изисква да
се създаде юридическо лице, ако спечелилият участник е обединение преди
сключването на договора за обществената поръчка.________ ______ _____

уц.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование

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

бул. Витоша № 18
Пощенски код
1000

Град

София

Държава

Република
България

Телефон

02 9884070
Адрес за електронна поща

Факс

cpcadmin@cpc.bg

02 9807315

Интернет адрес (URL):

http://w w w . срс.bg
VII.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Настоящото решение за откриване на процедура за възлагане на обществена
поръчка, обявена от Икономически университет - Варна, подлежи на
обжалване пред КЗК, относно неговата законосъобразност, включително за
наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или
квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг
документ, свързани с процедурата от всяко заинтересовано лице в
10 /десет/ дневен срок по реда на чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП._____________
УП. 4) Дата на изпращане на настоящото решение

26/03/2020 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VIII. 1) Трите имена: (Подпис)

доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров /Упълномощен, съгласно чл.7, ал.1
от ЗОП на основание заповед № РД 14-1523/12.06.2019 г./.

уш .2) Длъжност:

Информацият е заличена

Зам. -ректор »Фингна Основание чл. 4, тЛ

JH Регламент ЕС

УНП: 82bee433-lfea-4fa0-a553-0a54b0d5c623
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