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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86196-2019:TEXT:BG:HTML

България-София: Услуги, свързани с организирането на събития
2019/S 038-086196

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
831661388
ул. Св. св. Кирил и Методий № 17—19
София
1202
България
Лице за контакт: Цветелина Димитрова
Телефон:  +359 29405466
Електронна поща: TsDimitrova@mrrb.government.bg 
Факс:  +359 29405383
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mrrb.bg/
Адрес на профила на купувача: http://www.mrrb.government.bg/profil-na-kupuvacha/24-18-018/

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или
местни подразделения

I.5) Основна дейност
Друга дейност: регионално развитие и благоустройство

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Осигуряване на логистична подкрепа за организиране и провеждане на събития за Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014—2020 г.

II.1.2) Основен CPV код
79952000

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

mailto:TsDimitrova@mrrb.government.bg
https://www.mrrb.bg/
http://www.mrrb.government.bg/profil-na-kupuvacha/24-18-018/
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II.1.4) Кратко описание:
Осигуряване на логистична подкрепа за организиране и провеждане на събития за Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014—2020 г. — логистично и техническо обезпечаване на работата на УО на
ОПРР при организирането и провеждането на работни срещи, заседания, конференции, семинари,
информационни дни, информационни кампании, форуми, пресконференции, брифинги, кръгли маси и
фокус групи, анкети, проучвания, официални събития за подписване на договори, изложби, събития за
стимулиране и провокиране на широка гражданската подкрепа и опазване на направените инвестиции,
мероприятия за отчитане на напредъка по ОПРР и други събития с подобен характер на централно и
регионално ниво;организиране на КН на ОПРР; други мероприятия на централно и регионално ниво за
експертите от УО, бенефициентите по ОПРР, експерти от ЕК и др, целящи обмяна на опит, споделяне
на добри практики и повишаване на компетентността и ефективността в работата; организиране и
провеждането на обучения на членовете на КН на ОПРР.

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 BGN

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
79952000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Дейностите ще се изпълняват на територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Осигуряване на логистична подкрепа за организиране и провеждане на събития за Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014—2020 г.
Услуга ще има за задача да осигури логистично и техническо обезпечаване на работата на
Управляващия орган на ОПРР при:
— прогнозен брой събития за Столична община — 25 (двадесет и пет), като индикативно 15 от тях ще са
с до 100 участници, а останалите 10 — с над 100 участници,
— прогнозен брой събития за Северна БЪЛГАРИЯ — 15 (петнадесет), като индикативно 7 от тях ще са с
до 100 участници, а останалите 8 — с над 100 участници,
— прогнозен брой събития за Южна БЪЛГАРИЯ, с изключение на Столична община — 15 (петнадесет),
като индикативно 7 от тях ще са с до 100 участници, а останалите 8 — с над 100 участници.
Конкретните параметри и дейности относно дадено събитие ще се посочват от възложителя в
индивидуална заявка към Изпълнителя.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Оценката на техническото предложение чрез показател „Професионална
компетентност на персонала“ / Тежест: 50 %
Критерий, свързан с разходи - Име: „Оценка на административния разход“ / Тежест: 10 %
Критерий, свързан с разходи - Име: „Финансова оценка“ / Тежест: 40 %

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не
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II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:
BG16RFOP001-8.002-0002 „Бюджетна линия на отдел ОИП“ по ПО 8 „Техническа помощ“ на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

II.2.14) Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6) Информация относно електронния търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 045-098673

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: РД-02-37-14

Наименование:
„Осигуряване на логистична подкрепа за организиране и провеждане на събития за Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г.“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
21/01/2019

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 12
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
„Оссмо“ АД
121746036
бул. „Прага“ № 8
София

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:98673-2018:TEXT:BG:HTML
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1606
България
Телефон:  +359 893418899
Електронна поща: desi@ossmo.bg 
Факс:  +359 00000000
код NUTS: BG411
Интернет адрес: http://ossmo.bg/
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 1 000 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 000 000.00 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3) Допълнителна информация:

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон:  +359 29356222
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg/

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/02/2019
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http://ossmo.bg/
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