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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 1050
Поделение: МИЕ-ГД ЕФК
Изходящ номер: РД-16-1093 от дата 09/08/2013
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Министерство на икономиката и енергетиката
Адрес
ул. "6-ти септември"21
Град
Пощенски код
София
1052

Страна
Република
България

Място/места за контакт
Телефон
ГД "Европейски фондове за
02 8075394
конкурентоспособност"
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Кремена Денева
E-mail
Факс
k.deneva@mee.government.bg
02 9329299
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.opcompetitiveness.bg/ http://eufunds.bg/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.mi.government.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Предметът на настоящата поръчка е „Оптимизиране на процесите на
архивиране на документацията от изпълнението на ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013
(ОПК).
Услугата се отнася до подпомагане на ГД „Европейски фондове за
конкурентоспособност“, изпълняваща функциите на УО на ОП
„Конкурентоспособност“ в окомплектоването на документацията от
изпълнение на „ОП „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика“ 2007-2013
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Финансирането на обществената поръчка ще бъде осигурено от
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика 2007 - 2013”, приоритетна ос 5 „Техническа
помощ”, проект: BG161PO003-5.0.01-0003 „Ефективно управление на
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013"
Управляващият орган на ОПК е отговорен за поддържането и
съхранението на адекватна документация, която доказва напълно
всички разходи и основанията за тях. Това е необходимо за целите
на одити, както на ЕК така и на националните контролни органи и
касае период от най-малко три години след изплащане на остатъка
от сумата по програмата.
Съгласно Член 60, „е” от Регламент 1083/2006 г. УО на ОПК следва
да установи процедури, който гарантират, че всички документи
относно разходите и одитите, необходими да докажат адекватно
движението на документацията, се провеждат в съответствие с
изискванията на чл.90 от същия регламент.
С ПМС № 80 от 23 април 2012 г., за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Министерството на икономиката и
енергетиката и Заповед РД-16-526/02.05.2012 г. на министъра на
икономиката и енергетиката, е създадена нова структура в
специализираната администрация - Главна дирекция "Европейски
фондове за конкурентоспособност", в следствие на сливането на
дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ и
главна дирекция "Конкурентоспособност и иновации" от ИАНМСП. В
резултат на преструктурирането, значително се увеличава
документацията от изпълнението на програмата, което довежда до
необходимостта от оказване на техническа помощ в оптимизиране на
процесите на архивиране.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
79995100
Осн. предмет

Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Видове документи за архивиране:
1.Документи, свързани с разработването на ОП и съпътстващите
документи;
2.Документи, свързани с подготовката и обявяването на процедури
за подбор на проекти;
3.Документи, свързани с избора на проекти и сключени договори;
4.Досиета на вече приключили договори за безвъзмездна помощ след
окончателно плащане и окончателен одит;
5.Документи, свързани с избора на изпълнители, съгласно ЗОП,
НВМОП и ПМС 55/12.03.2007 г. и 69/11.03.2013 г.;
6.Досиета на прекратени проекти;
7.Одитни доклади и констатации;
8.Документи, свързани с управление на риска;
9.Документи, свързани с работата на Комитета за наблюдение на
ОП;
10. Документи, свързани с осъществяване на публичност на ОП;
11. Документи, свързани с осъществяване на оценка на ОП;
12. Документи, свързани с изпълнение на ТП.
Избраният изпълнител следва да обработи документация на хартиен
носител от изпълнението на ОПРКБИ за предаването й в групов
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архив към министъра по управление на средствата от ЕС.
Индикативен обем на документацията за обработване – 15 000 броя
класьори
Задачата включва следните дейности:
1. Изготвяне на график за изпълнение на дейностите, който се
одобрява от Възложителя.
2. Съставяне на описи съдържанието на класьорите по видове
документи за архивиране и процедури
3. Прономероване на страниците във всеки класьор
4. Опаковане и етикиране на класьорите по видове документи за
архивиране и процедури
5. Рационално разполагане на документите по вид и хронология, за
максимално търсене и работа с тях и създаване на регистри на
архивните единици
6. Подготовка и дигитализация, сканиране на документи,
индексиране на електронните документи - описването им по
критерии за търсене
7.Подреждане в архивохранилище и адресиране по видове документи
за архивиране и процедури
Прогнозна стойност
(в цифри): 55000 Валута: BGN
Място на извършване
Гр.София, ул "6-ти Септември" 21

код NUTS:
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
Съгласно техническа спецификация към документация за възлагане
на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем
"А" от ЗОП с предмет: „Оптимизиране на процесите на архивиране
на документацията от изпълнението на ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013
(ОПК)“.
Съдържание на офертата и минимални изисквания за допустимост на
участниците:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата
2 Копие от документа за регистрация или посочване на единен
идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския
регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен
търговец или Удостоверение за актуално състояние, съгласно чл.
24 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки,
с дата, предшестваща подаването на офертата не повече от 3
месеца – оригинал или нотариално заверено копие, а когато
участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност;
Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или
юридическо лице или техни обединения, документът се представя в
официален превод;
3. Договор или споразумение за учредяване на обединение
(оригинал или нотариално заверено копие), когато участникът е
обединение, което не е юридическо лице, в който задължително е
посочeн представляващият;
4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,
2 и 5 от ЗОП;
5. Списък на екипа от минимум 5 (пет) технически лица за
изпълнение на настоящата поръчка, които ще отговарят за
качеството на същата и от които поне двама притежават
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професионален опит не по-малко от 2 години в областта на
създаване, обработка, съхраняване и архивиране на документация.
Документи с които се доказва професионалния опит: Автобиографии
и приложени към автобиографията копия на документи (заверени
копия от договори, трудова книжка и т.н.,), сертификати или
други еквивалентни документи;
6. Портфолио на участника, което да даде представа за изпълнен
поне 1 договор с предишни клиенти в областта на създаване,
обработка, дигитализиране, съхраняване и архивиране на
документация;
7. Минимум 1 референция за добро изпълнение на договора, посочен
в портфолиото на участника;
8. Заверено копие от отчета за приходите и разходите на
участника за предходните три години 2010, 2011 и 2012г.,
оформени съгласно Закона за счетоводството, когато публикуването
им се изисква от законодателството на държавата, в която
участникът е установен (чл. 50, ал. 1, т. 2 ЗОП). Изискванията
за представяне на отчет за приходите и разходите за 2010г.,
2011г. и 2012г. не важи за участници, посочили ЕИК и за които
данните са публикувани в Търговския регистър;
9. Справка-декларация с информация за общия оборот и оборота от
услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка за последните
три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от датата,
на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал
дейността си (чл. 50, ал. 1, т. 3 ЗОП);
- Участникът следва да има сумарен оборот реализиран от
предоставяне на услуги сходни с предмета на настоящата поръчка
за последните три финансови години (2010, 2011 и 2012г.) в
зависимост от датата, на която участникът е учреден или е
започнал дейността си не по-малко от 55 000 лева без ДДС.- В
случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически
лица, изискването се прилага за обединението като цяло;
10. Подизпълнителите, които ще участват при изпълнение на
поръчката вида и дела на тяхното участие, ако участникът
предвижда подизпълнители или декларира, че няма да ползва такива
– оригинал;
- В случай, че участникът не предвижда подизпълнители, представя
декларация по образец на възложителя – оригинал;
11. Декларация от участника, доказваща техническите му
възможности за изпълнение на поръчката.
12. Проект на договор, парафиран от участника на всяка страница;
13. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор;
14. Ценово предложение – в запечатан непрозрачен плик;
15. Техническа оферта по образец на Възложителя;
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 22/08/2013 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
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на посочения интернет адрес или друго:
Документите, свързани с поръчката ще бъдат публикувани на
интернет сайта на МИЕТ http://www.mi.government.bg и в секция
"Обществени поръчки" на интернет страницата на ОП "Развитие на
конкурентоспособността на българската
икономика"http://www.opcompetitiveness.bg/.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 22/08/2013 дд/мм/гггг
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