
ОВ/S S249
27/12/2019
618704-2019-BG

Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 1 / 8

27/12/2019 S249
https://ted.europa.eu/
TED

Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура
Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

1 / 8

Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:618704-2019:TEXT:BG:HTML

България-София: Други юридически консултации и услуги
2019/S 249-618704

Обявление за 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: 831661338
Пощенски адрес: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17—19
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1202
Държава: България
Лице за контакт: Лилия Белчева
Електронна поща: op@mrrb.government.bg 
Телефон:  +359 9405452
Факс:  +359 9405413
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.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-19-072/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за
контакт

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 юридически услуги за управляващия орган на оперативна програма „Региони в растеж“
2014—2020“, с 2 обособени позиции

mailto:op@mrrb.government.bg
www.mrrb.government.bg
https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-19-072/
https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-19-072/
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Референтен номер: 24-19-072

II.1.2) Основен CPV код
79140000

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Предметът на общ. поръчка се състои в подпомагане на Управляващия орган на ОПРР за ефективно
изпълнение на дейностите, свързани с наблюдението 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 две 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“;
Обособена позиция № 2 — „Специализирана правна помощ при администриране на сигнали за
нередности по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020“.

II.1.5) Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 700 000.00 BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Специализ. правна помощ при осъществяване на предварит. контрол за законосъобразност преди
верификация на разходи върху процедури по реда на ЗОП при изпълнение на ОП „Региони в растеж“
2014—2020.
Обособена позиция №: 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
79140000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
България, гр. София

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
С обществената поръчка се цели осигуряването на подкрепа на Управляващия орган (УО) чрез
предоставяне на специализирана юридическа помощ в процеса на изпълнение на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014—2020 г. (ОПРР).
Основните дейности по изпълнението на обособената позиция са:
1. Осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност преди верификация на разходи
върху процедури по реда на ЗОП при изпълнение на ОПРР, на проведената процедура от бенефициента;
2. Изготвяне на писмени анализи/становища по административни или нормативни актове или
техни проекти, свързани със законодателството на Европейския съюз в областта на европейското
финансиране по проекти и обществените поръчки - писмени становища свързани със съответствието
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на българска правна норма (или нормативен акт) с европейска такава (или европейски нормативен
акт) или други казуси, възникнали във връзка с дейността на Управляващия орган на ОПРР, изискващи
юридическо становище във връзка с изпълнение на дейностите, предмет на обособената позиция.
Прогнозната натовареност е в зависимост от нуждите на възложителя, средно 20 осъществени контрола
на месец. Посочените бройки са прогнозни и възложителят си запазва правото да променя броя на
възложените услуги до достигане на предвидената прогнозна стойност на обособената позиция.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническа оценка — Професионална компетентност на персонала / Тежест:
60
Цена - Тежест: 40

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 120 000.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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. пор. се възлага в изпълн. на бюджетна линия с рег. № BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия
за УО на ОПРР 2014-2020.” по приорит. ос 8 „Техническа помощ“ на ОП„Региони в растеж“ 2014-2020 г.

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
„Специализирана правна помощ при администриране на сигнали за нередности по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020“
Обособена позиция №: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
79140000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
България, гр. София

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
С възлагането на обществената поръчка се цели осигуряването на подкрепа на Управляващия орган
(УО) чрез предоставяне на специализирана юридическа помощ в процеса на изпълнение на Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г. (ОПРР).
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Основните дейности по изпълнението на обособената позиция са:
1. Преглед и анализ на подадени сигнали за нередности, допуснати при обявяване и провеждане на
процедури за избор на изпълнител и при изпълнение на договори за обществени поръчки или други
дейности в изпълнение на проекта с изготвяне на доклади за обработените сигнали за нередности и
проекти на писма до съответните бенефециенти;
2. Изготвяне на доклад по всеки сигнал за нередност с предложени мерки по приключване на
процедурата по администрирането му;
3. При необходимост — изготвяне на писмени анализи/становища по административни или нормативни
актове или техни проекти, свързани със законодателството на Европейския съюз в областта на
европейското финансиране по проекти и обществените поръчки - писмени становища свързани със
съответствието на българска правна норма (или нормативен акт) с европейска такава (или европейски
нормативен акт) или други казуси, възникнали във връзка с дейността на Управляващия орган на ОПРР.
Прогнозната натовареност е в зависимост от нуждите на възложителя, средно 80 изготвени доклада
на месец и свързаните с това проекти на писма до съответния бенефициент. Посочените бройки са
прогнозни и възложителят си запазва правото да променя броя на възложените услуги до достигане на
предвидената прогнозна стойност на обособената позиция.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническа оценка — Професионална компетентност на персонала / Тежест:
60
Цена - Тежест: 40

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 580 000.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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. пор. се възлага в изпълн. на бюджетна линия с рег. № BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия
за УО на ОПРР 2014-2020.” по приорит. ос 8 „Техническа помощ“ на ОП„Региони в растеж“ 2014-2020 г.

II.2.14) Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с
вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
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Няма изисквания.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Няма изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
За всички обособени позиции:
През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е
изпълнил дейност/и, с предмет*, идентичен или сходен с този на поръчката.
Информацията се попълва в част ІV, раздел В от ЕЕДОП, а обстоятелствата във връзка с поставеното
изискване се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП: списък на услугите, които са идентични
или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите,
заедно с документи, които доказват извършената услуга, при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се
доказва от обединението-участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна
регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката,
съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението
на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на
обединението.
При участие на подизпълнители доказателствата за техническите възможности се представят и за тях, а
изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
Когато участникът е чуждестранно лице, документът се представя и в превод, ако е на чужд език.
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица при условията на чл. 65, ал. 1—4 от ЗОП.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
За всички обособени позиции:
През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е
изпълнил дейност/и, с предмет*, идентичен или сходен с този на поръчката.
* Под „дейност/и, сходна/и с предмета на обществената поръчка“, следва да се разбира „дейност/и по
изготвяне и/или осъществяване на контрол за законосъобразност върху документация/и за обществена/и
поръчка/и и/или върху проведена/и процедура/и за възлагане на обществена/и поръчка/и“.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.1) Информация относно определена професия

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Преди подписване на договора за съответната обособена позиция участникът, определен за изпълнител,
следва да представи гаранция за изпълнение на договора и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона
за мерките срещу изпирането на пари — попълва се Образец № 5 от документацията. Гаранцията
за изпълнение е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС за съответната
обособена позиция. Всеки участник сам избира формата, под която да представи гаранцията за
изпълнение — парична сума, банкова гаранция или застраховка в полза на възложителя, която
обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание
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IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

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

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето
или на диалога

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

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/02/2020
Местно време: 17:30

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 05/02/2020
Местно време: 11:00
Място:
Център за административно обслужване на МРРБ на адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №
17—19.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от упълномощен
от него представител — лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка
с обратна разписка на адрес: гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17—19, Център за
административно обслужване на МРРБ.

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

VI.2) Информация относно електронното възлагане

VI.3) Допълнителна информация:
От участие в процедурата се отстранява участник, при който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и
чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4, т. 5 от ЗОП.
Отстр. от участие в процедурата, поради несъответствие с изискванията на възложителя за лично
състояние се прилага съгл. чл. 57 от ЗОП.
Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата по чл. 54, ал. 2 и
ал. 3 от ЗОП.
Възл. отстранява от участие уч-к, който в определения срок, откаже да удължи срока на валидност на
офертата или ако представи оферта с по-кратък срок за валидност.
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Не се допускат до разглеждане техническите предложения и оферти на участници, които не отговарят на
изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка:
— Участници, за които важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните
с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС), освен ако не са приложими
изключенията по чл. 4 от същия закон, като информация за това обстоятелство се попълва в част ІІІ,
раздел Г от ЕЕДОП,
— Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на
правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени
поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на
Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в
продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява
физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността,
или пред контролирано от нея юридическо лице, съгласно чл. 69, ал. 1 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ). Забраната по предходното
изречение за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставянето
на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз
на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по предходното изречение е
станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол
след освобождаването му от длъжност, на основание чл. 69, ал. 2 от ЗПКОНПИ. Информация за това
обстоятелство се попълва в част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП. Освен на основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55,
ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4, т. 5 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:
— участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие,
посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията,
— участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия
за изпълнение на поръчката; на правилата и изискванията, свързани с опазване на околната
среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на
международното екологично, социално и трудово право,
— участници, които са свързани лица, като информация за това обстоятелство се попълва в част ІІІ,
раздел Г от ЕЕДОП,
— участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е
приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП,
— участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма,
начин и срок.
Участниците трябва да се придържат точно към обявените от възложителя условия.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Телефон:  +359 29884070

mailto:cpcadmin@cpc.bg
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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
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Телефон:  +359 29884070
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/12/2019

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

