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Обект на поръчката
Услуги
Обща прогнозна стойност на поръчката
50535.61 лв. без ДДС
Предмет на поръчката
Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща избор на изпълнител
за: „Иновативни услуги към МСП в хранително-вкусовата промишленост
свързани с разработване на обучеителни инструменти и експертизи по четири
обособени позиции: Обособена позиция №1 „Проучване и разработване на
набор от инструменти за обучение (пазарни тенденции, регулации,
технологичен пазар и др.)“; Обособена позиция №2 „Техническа експертиза
за скрининг и валидиране на нови идеи за бизнес потенциял“; Ободобена
позиция №3 „Технически препоръки и техническа експертиза за подпомагане
на услугите на българските МСП“; Обособена позиция №4 „Разработване на
ръководство за трансфер на нови технологии““ Изисквания относно
техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на

обществената поръчка. Изискванията се прилагат за всички обособени
позиции Участникът следва да е участвал в изпълнението или да е изпълнил
през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата,
услуги с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката, в това
число минимум 1 /една/ услуга, свързана с трансфериране на иновациите в
малки и средни предприятия и изготвяне на правилник за трансфер на
технологии. Идентичен или сходен предмет на поръчката е услуга, свързана с
консултантски дейности по оценяване на научния потенциал на научните
институции и трансфериране на иновациите в малки и средни предприятия.
Доказателство: Участникът следва да представи: - списък-декларация на
услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени
през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
Списъкът съдържа посочване на стойностите, датите и получателите, както и
доказателство за извършената услуга. - удостоверения за добро изпълнение,
съгласно изискването на чл. 64, ал.1, т. 1 от ЗОП. Участникът трябва да
разполага с експерт за изпълнение на поръчката: Експерт – икономист
Квалификация и умения - висше образование, степен „бакалавър“ или
„магистър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е
придобита в чужбина. Област на висше образование по специалност от област
професионално направление „Икономика“ или еквивалентна специалност.
Професионален опит по специалността - минимум 3 години, в т.ч. опит в
управлението и изпълнението на задачи по проекти, финансирани от ЕС;
Отлично владеене на английски език; Експерт – консултант и обучител
Квалификация и умения - висше образование, степен „бакалавър“ или
„магистър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е
придобита в чужбина. Област на висше образование икономическа или
инженерна. Професионален опит по специалността - минимум 3 години
консултантска практика, в т.ч. опит в управлението и изпълнението на задачи
по проекти, финансирани от ЕС; Професионален опит по специалността минимум 3 години практика в обучение на възрастни, в т.ч. опит в
управлението и изпълнението на задачи по проекти, финансирани от ЕС;
Владеене на английски език; Доказателство: Участникът следва да представи:
- списък-декларация, че разполагат с необходимия персонал от експерт/и,
които да отговарят на посочените по-горе условия. Списъкът съдържа
информация доказваща изискванията за квалификация, професионален опит и
владеене на език.
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
80521000
Описание:
Услуги, свързани с програми за обучение
Срок за получаване на офертите

08/06/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)
Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Финансирането е по Проект “Укрепване конкурентоспособността на МСП от
хранително-вкусовата промишленост чрез транснационални клъстъри FOCUS”, код на проекта BMP1/1.1/2145/2017, финансиран по Програмата за
транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020
Друга информация
Продължава от Раздел ІІ ... Класирането на допуснатите до оценка оферти се
се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО).
Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по
определените предварително показатели, както следва: 1.Предлагана цена –
ПЦ - 50 точки ;2.Техническо предложение – ТП - 50 точки. Максимална
комплексна оценка КО = 100 точки.Комплексна оценка КО = ПЦ х 50%+ ТП
х 50%.Показател „Предлагана цена“ е с максимален брой точки 100.
Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана
най-ниска обща цена. Техническо предложение за изпълнение на поръчката
трябва задължително да включва:Методология за изпълнение на
поръчката;Организационна структура и разпределение на
задачите;Предложен график за изпълнение на дейностите.Показател
„Техническо предложение“ е с максимален брой точки 100. Обща
Комплексна Оценка (ОКО) = Комплексна оценка по обособена позиция №1
(Комплексна оценка по обособена позиция №1) + Комплексна оценка по
обособена позиция №2 (Комплексна оценка по обособена позиция №2) +
Комплексна оценка по обособена позиция №3 (Комплексна оценка по
обособена позиция №3) + Комплексна оценка по обособена позиция №4
(Комплексна оценка по обособена позиция №4).Подробно методиката за
оценка на офертите е описана в приложената документация за участие,
намираща се на интеренет страницата на възложителя, сектор Профил на
купувача, партидата на конкретната обществена поръчка - http://www.auplovdiv.bg/news.php?id=2917 Офертите се подават в административната
сграда на Аграрену университет - Пловдив – гр. Пловдив, сграда Ректорат,
бул. „Менделеев“ №12, деловодство, от 08:00 ч. до 16:30 ч.,всеки работен ден
за администрацията на Университета. Отварянето на офертите ще се извърши
на 11.06.2018 г. от 10:00 ч., в зала на сграда Ректорат. На отварянето на
офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни
упълномощени представители. При промяна в датата, часа или мястото за

отваряне на офертите, участниците ще бъдат уведомени чрез профила на
купувача, най-малко 48 часа преди новоопределеният час.
Дата на изпращане на настоящата информация
31/05/2018 (дд/мм/гггг)

