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BG-София:
Решение за откриване на процедура
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
36. Социални дейности, Социален мениджмънт, Управление и контрол на условията на труд и социално предприемачество
Решение номер РЕ-ОП-60 от дата 17.12.2019 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: Весела Аверьянова – главен експерт в отдел „Социална икономика и социална отговорност“, дирекция „Жизнено равнище, демографска
политика и социални инвестиции“, България 1051, София, Тел.: 028119-547, E-mail: Vesela.Averqnova@mlsp.government.bg, Факс: 029884-405
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): https://www.mlsp.government.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.mlsp.government.bg/3510ef5327c7abf832193fcd11e9381d.
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
Разработване на каталог с добри практики на социални предприятия с притурка на е-носител с кратък филм
IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката
Предметът на обществената поръчка включва разработване на каталог с добри практики на социални предприятия с притурка на е-носител с кратък филм, в т.ч. създаване на цялостна концепция за разработване и
визуализация на каталога и включване на информация за социалната и солидарна икономика в България и добрите практики и социални иновации на предприятията, отпечатване на каталога в тираж от 400 бр., от които
200 бр. на български език и 200 бр. на английски език, създаване на 30 минутен филм субтитриран на английски език, представящ информация за отделните предприятия, включени в каталога, като концепцията на
филма следва да бъде разработена съобразно с дизайна на каталога.
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
НЕ
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 включва разработване на каталог с добри практики на социални предприятия с притурка на е-носител с кратък филм, в т.ч. създаване на цялостна концепция за
разработване и визуализация на каталога и включване на информация за социалната и солидарна икономика в България и добрите практики и социални иновации на предприятията, отпечатване на каталога в тираж от
400 бр., от които 200 бр. на български език и 200 бр. на английски език, създаване на 30 минутен филм субтитриран на английски език, представящ информация за отделните предприятия, включени в каталога, като
концепцията на филма следва да бъде разработена съобразно с дизайна на каталога. От изложеното следва, че предметът на обществената поръчка е с комплексен характер, изискващ изпълнението на отделните
дейности по разработването на каталога с добри практики и създаването на филма да бъдат възложени на един изпълнител, с оглед постигането на целта на поръчката. Възлагането на поръчката без разделяне на
обособени позиции гарантира и постигане на оптимален резултат и предотвратява евентуален риск от нереализиране на всички дейности, включени в обхвата на предмета на обществената поръчка. От съществено
значение е и фактът, че разделянето на обособени позиции на предмета на поръчката не е целесъобразно, тъй като съществува риск изпълнението на поръчката да бъде прекомерно затруднено от гледна точка на
координацията между различните изпълнители по обособените позици, което от своя страна да застраши правилното и навременно изпълнение на поръчката, в пълен обем.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 5833.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ
V: Мотиви
V.1) Мотиви за избора на процедура
Настоящата обществена поръчка се възлага чрез открита процедура, в съответствие с чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и цели спазване на законовите правила и осигуряване на прозрачност
при възлагане на обществената поръчка. Възложителите прилагат процедурата по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, когато възлагат обществена поръчка за услуга, с прогнозна стойност по-голяма или равна на 280 000 лв.
Прогнозната стойност на настоящата поръчката е в размер на 5833,33 лв. без ДДС, но при съобразяване със стойностите на обществени поръчки със сходен предмет планирани за възлагане в рамките на календарната
година, настоящата поръчка попада в приложното поле на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП.
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
17.12.2019 г.
VIII: Възложител
VIII.1) Трите имена
Лазар Манолов Лазаров
VIII.2) Длъжност
Заместник-министър на труда и социалната политика и упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгл. Заповед № РД01-772/05.12.2019 г.

