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България-София: Други юридически консултации и услуги
2020/S 153-375413

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

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

Официално наименование: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Национален регистрационен номер: 831661388
Пощенски адрес: ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17—19
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Лице за контакт: Теодора Маркова
Електронна поща: op@mrrb.government.bg 
Телефон:  +359 9405334
Факс:  +359 9872517
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mrrb.government.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-19-072/

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:
Специализирани юрид. услуги за Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014
—2020 г. с 2 обособени позиции.

II.1.2) Основен CPV код
79140000 Други юридически консултации и услуги

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:
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Предметът на общ. поръчка се състои в подпомагане на Управл. орган на ОПРР за ефективно 
изпълнение на дейностите, свързани с наблюд. и контрола на договори по ОПРР. Чрез осъществяване 
на дейностите по проекта и постигането на очакваните резултати ще бъдат постигнати общата и 
специфичните цели на проекта.
Обществената поръчка включва 2 обособени позиции:
— обособена позиция № 1 „Специализирана правна помощ при осъществяване на предварителен 
контрол за законосъобразност преди верификация на разходи върху процедури по реда на ЗОП при 
изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г.“,
— обособена позиция № 2 „Специализирана правна помощ при администриране на сигнали за 
нередности по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г.“.

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

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Специализ. правна пом. при осъществ. на предв. контрол за законосъобр. преди верификация на 
разходи в/у проц. по реда на ЗОП при изп. на ОПРР 2014—2020 г.
Обособена позиция №: 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
79140000 Други юридически консултации и услуги

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:
гр. София

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
С общ. поръчка се цели осигуряване на подкрепа на Упр. орган чрез предост. на специал. юрид. помощ в 
п-са на изпълн. на ОПРР 2014—2020 г.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Професионална компетентност на персонала / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

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:
Наст. общ. поръчка се възлага в изпълн. на бюдж. линия рег. № BG16RFOP001-8.002 „Бюдж. линия на УО 
на ОПРР 2014—2020 г.“ по приор. ос 8 „Техн. помощ“ на ОПРР 2014—2020 г.

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
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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: 2019/S 249-618704

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
Обособена позиция №: 1

Възложена е поръчка/обособена позиция: не

V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

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

Общ. поръчка е прекр. в частта ѝ по об. поз. 1 на осн чл. 110, ал. 2, т. 2 във вр. чл. 108, т. 4 и чл. 106, ал. 
6 от ЗОП във вр. с констатациите и мотивите в доклад № ПРР-4905/5.05.2020 г. на комисията и тъй като 
има само 1 подх. оферта на осн. чл. 110, ал. 2, т. 2, предл. 2 от ЗОП във вр със следн. мотиви: скл. на дог. 
с ед.
Налице е само една подходяща оферта, което възпрепятства реалн. конкуренция — липсва важен 
елемент от целта на провежд. на общ.поръчка, а именно конкурентност и състезателност между повече 
от едно предложения, в т.ч. и ценови такива, за да се постигне в максимална степен задоволяване на 
интересите на възложителя и ефективно разходване на публични средства на ЕС. Сключването на 
договор с единствения участник в откритата процедура, допуснат до оценяване и класиране, когато на 
пазара обективно съществуват по-голям брой потенциални и заинтересовани изп-ли, поставя възл. в 
хипотезата, в която не може да бъде постигнато сравнение на поне 2 и повеч подх. оферти.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуреннцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Телефон:  +359 9884070
Факс:  +359 9807315
Интернет адрес: 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:
05/08/2020
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