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BG-София:
Решение за откриване на процедура
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
41. Социология
Решение номер РЕ-ОП- 61 от дата 20.12.2019 г.
І: Възложител
Публичен
I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695395
BG411, Министерство на труда и социалната политика, ул. Триадица № 2, За: Илиян Саралиев, България 1051, София, Тел.: 02 8119440, E-mail: Iliyan.Saraliev@mlsp.government.bg, Факс: 02 9884405
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): https://www.mlsp.government.bg/.
Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.mlsp.government.bg/d0c7c020124fae22a203ca239817bca4.
I.2) Вид на възложителя
Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3) Основна дейност
Социална закрила
ІI: Откриване
Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ
ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура
IІI: Правно основание
Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
IV: Поръчка
IV.1) Наименование
„Изготвяне на анализ и предложения за социални услуги в общността и интегрирани услуги в подкрепа на процеса на деинституционализация на дългосрочната грижа”.
IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката
Предметът на настоящата поръчка включва изпълнението на следните дейности: Дейност 1. Изготвяне на анализ и разработване на предложения за социални и интегрирани здравно-социални услуги за дългосрочна
грижа за деинституционализация; Дейност 2. Изготвяне на анализ и предложения за развитието на услуги (социални и интегрирани здравно-социални) за подкрепа на семействата, които полагат грижи за член/членове
на семейството, които имат трайно увреждане или са зависими от грижи възрастни хора. Дейност 3. Проучване и анализ на практиките в най-малко 10 държави-членки на ЕС (като сред тях задължително попадат
Холандия, Франция, Германия, Италия и Унгария) относно финансирането на системата за дългосрочна грижа, включително и чрез инструментите на осигурителната система. Дейност 4. Разработване на проект на
следващ План за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа до 2034 г. (диференциран на два периода – 2022-2027 г. и 2028-2024 г.). Дейност 5. Общо по договора – Представяне на
разработените по дейност 1, 2, 3 и 4 проучване, анализи, предложения и проект на План за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа до 2034 г. на специално организирано от
Възложителя за целта мероприятие (семинар). Модериране на мероприятието и обобщаване на предложенията, направени в рамките на обсъждането. Разработване и издаване на сборник, съдържащ всички изготвени в
резултат на изпълнението на предмета на поръчката материали, минимален брой – 200 бр., както и в електронен вариант.
ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда
НЕ
IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Финансирането на обществената поръчка се осигурява по Проект BG05M9OP001-3.005-0001 „Нови стандарти за социални услуги”, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси " 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции
Предметът на настоящата обществена поръчка е изготвяне на анализ и предложения за социални услуги в общността и интегрирани услуги в подкрепа на процеса на деинституционализация на дългосрочната грижа.
Съобразявайки се с разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗОП, възложителят е взел мотивирано решение да не разделя обществената поръчка на обособени позиции. Дейностите предмет на поръчката са от такова естество и
са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на обособени позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. Предвид комплексния характер на предмета на
обществената поръчка, изискващ изготвяне на анализ и предложения за социални услуги в общността и интегрирани услуги в подкрепа на процеса на деинституционализация на дългосрочната грижа, може да се
направи обосновано предположение, че при разделяне на обособени позиции съществува риск изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически или да се оскъпи, поради необходимостта от сложна
координация между отделните изпълнители, както и би повишило вероятността от забава на изпълнението Предвид горното и с оглед основната цел на закона за постигане на ефективност на разходите при разходване
на публични средства, следва да се приеме, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е не е целесъобразно.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 333333.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ
V: Мотиви
V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -VI: Одобрявам
обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията
VII: Допълнителна информация
VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
На основание чл. 197, ал.1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата. Когато датите на публикуване на
обявленията в РОП и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
20.12.2019 г.
VIII: Възложител
VIII.1) Трите имена
Лазар Манолов Лазаров
VIII.2) Длъжност
Заместник-министър и упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно заповед № РД01-772/05.12.2019 г.

