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България-София: Услуги, свързани с организирането на събития
2018/S 215-492616

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 благоустройствотто
831661388
ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17—19
София
1202
България
Лице за контакт: Светлана Димитрова — главен експерт в дирекция „Обществени поръчки“
Телефон:  +359 29405413
Електронна поща: op@mrrb.government.bg 
Факс:  +359 29405413
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mrrb.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://www.mrrb.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-17-083/

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:
Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда“ 2014
—2020 г. за логистично обезпечаване на участие в мероприятия за изграждане на капацитет в 2 обособ.
поз.
Референтен номер: 24-17-083

II.1.2) Основен CPV код
79952000

mailto:op@mrrb.government.bg
http://www.mrrb.government.bg/
http://www.mrrb.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-17-083/
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II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Поръчката включва дейности по логистично обезпечаване на екипите за управление (ЕУП) и/или
членове на работни групи, създадени във връзка с изпълнението на проектните дейности, за участието
им в мероприятия по изграждане на капацитет в страната и в рамките на Европейския съюз (ЕС)
и Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), включително укрепване и надграждане
на техническия и организационния капацитет на членовете на ЕУП и/или работните групи чрез
подпомагане участието им в специализирани информационни събития, тематични семинари и обучения
и др., свързани с ефективното изпълнение и управление на проекти, финансирани със средства на
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) през периода 2014—2020 г., в областта на
водоснабдяването и канализацията (ВиК).

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

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 150 000.00 BGN

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Логистично обезпечаване на членове на ЕУП „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на
отрасъл ВиК“ и на раб. групи по изпълн. на проектните дейности за уч. им в меропр. за изгр. на капацитет
Обособена позиция №: 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
79952000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
БЪЛГАРИЯ

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Идентифициране на подходящи информационни източници за текущо проследяване на мероприятия
за изграждане на капацитет (МИК*) на членовете на ЕУП и/или работни групи по Проекта; актуализация
на общите и специализирани области на мероприятия за изграждане на капацитет, дефинирани в
приложение № 1 към техническата спецификация, чрез текущо проследяване на промени в национални
и европейски законодателни актове и стратегически документи, свързани с отрасъл ВиК и управлението
на ЕСИФ и държавните помощи съгласно приложение № 4 към техническата спецификация; цялостно
логистично обезпечаване на членовете на ЕУП и/или членове на работни групи по проектите, създадени
във връзка с изпълнението на проектните дейности, за участието им в мероприятия по изграждане на
капацитет в страната и/или в рамките на ЕС и ЕАСТ: чрез осигуряване на хотелско настаняване, храна,
транспорт и вътрешни трансфери за участниците в тези мероприятия, застраховки и др.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий, свързан с разходи - Име: Такса за издаване на самолетен билет — Ц1 / Тежест: 20 %
Критерий, свързан с разходи - Име: Такса за „хотелско настаняване“ — Ц2 / Тежест: 20 %
Критерий, свързан с разходи - Име: Цена за изготвяне на встъпителен доклад - Ц3 / Тежест: 10 %
Критерий, свързан с разходи - Име: Такса за представено/предложено от изпълнителя и прието от
възложителя предложение за обучение/мероприятие за изграждане на капацитет — Ц4 / Тежест: 40 %
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Критерий, свързан с разходи - Име: Цена за изготвяне на окончателен доклад — Ц5 / Тежест: 10 %

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:
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-1.001-0001-C02 (ДБФП) по Оперативна
програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС 2014 - 2020 г.) Министерство на регионалното развитие и
бл

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 041-090029

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-02-29-390

Обособена позиция №: 1

Наименование:
Логистично обезпечаване на членове на ЕУП „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на
отрасъл ВиК“ и на раб. групи по изпълн. на проектните дейности за уч. им в меропр. за изгр. на капацитет

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
18/10/2018

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
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: да

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90029-2018:TEXT:BG:HTML
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V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
„МиК — 18“ ДЗЗД
177308079
ж.к. Люлин, бл. 419, ап. 103
София
1359
България
Телефон:  +359 895497979
Електронна поща: mik-18@abv.bg 
Факс:  +359 895497979
код NUTS: BG411
Изпълнителят е МСП: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
БС Интернешънъл ЕООД
202578624
ж.к. Люлин, бл. 419, ап. 103
София
1359
България
Телефон:  +359 895497979
Електронна поща: mik-18@abv.bg 
Факс:  +359 895497979
код NUTS: BG411
Изпълнителят е МСП: да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Атрактив Травел ЕООД
200928905
ж.к. Младост 1, бл. 70А, ап. магазин № 71
София
1750
България
Телефон:  +359 0877295299
Електронна поща: info@attractivetravel.net 
Факс:  +359 0877295299
код NUTS: BG411
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 150 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 150 000.00 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

mailto:mik-18@abv.bg
mailto:mik-18@abv.bg
mailto:info@attractivetravel.net
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Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон:  +359 29884070
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:
06/11/2018

mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg

