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 Деловодна информация

Партида на възложителя: 4870 Поделение:

Изходящ номер: 111-8246 от дата: 16/11/2018 (дд/мм/гггг)

Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС:

не Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател:

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС:

Заведено в преписка: 4870-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти Национален регистрационен номер: 176478160

Пощенски адрес: бул. Иван Евстр. Гешов № 15, сграден комплекс Център по хигиена, ет. 11, каб. 16 Деловодство

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1431 Държава: Габон

Лице за контакт: Галина Стоева Телефон: +359 28953105

Електронна поща: galina.stoeva@ncpr.bg Факс: +359 28953133

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) www.ncpr.bg

Адрес на профила на купувача: (URL) https://www.profilnakupuvacha.com/index.php?r=/provider/form&type_op=1%20

 

I.2) Съвместно възлагане

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/e_sender_e.pdf
http://simap.ted.europa.eu/
http://www.ncpr.bg/
https://www.profilnakupuvacha.com/index.php?r=/provider/form&type_op=1%20
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Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
       В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:  
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

 

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
(URL): https://www.profilnakupuvacha.com/1475

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
електронно посредством: НЕ  

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):

 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

 

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Организиране и провеждане на специализирано обучение Споделяне на добри практики в областта на
реимбурсирането на лекарствените продукти“ в две обособени позиции.

Референтен
номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 80510000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка:
Услуги

https://www.profilnakupuvacha.com/1475
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II.1.4) Кратко описание:  
„Организиране и провеждане на специализирано обучение Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на
лекарствените продукти“ в две обособени позиции: 
Обособена позиция 1 – Подготовка и провеждане на обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет: Споделяне на добри практики в
областта на реимбурсирането на лекарствените продукти (ЛП). 
Обособена позиция 2 – Осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на обучение за
служителите на НСЦРЛП с предмет Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти (ЛП). 
Настоящото обучение се реализира в изпълнение на проект с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма "Добро
управление". 
Поръчката следва да се реализира в тридневно обучение, изнесено извън населеното място по месторабота на НСЦРЛП (гр. София).

II.1.5) Прогнозна обща стойност 2 
Стойност, без да се включва ДДС: 28701.87      Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за
покупки)

II.1.6) Информация относно обособените позиции 
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
да

Оферти могат да бъдат подавани за:

всички обособени позиции
 
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент :  2

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Подготовка и провеждане на обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет: Споделяне на добри
практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти

Обособена позиция
номер: 2 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 80510000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG 
Основно място на изпълнение:  
Територията на Република България.

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Обособената позиция 1 включва осигуряване подготовка и провеждане на обучение за служителите на НСЦРЛП, които се изразяват в
осигуряване на лектори от две различни държав-членки на ЕС, осигуряване на преводач и подготовка, превод, печат и
предоставяне на двуезични учебни материали на английски и на български – книжка „Ръководство за добри практики в областта на
реимбурсирането на лекарствените продукти“, издаване на сертификати за обучаемите.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
  

Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: НЕ    Тежест: НЕ 
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Цена Тежест: 21 НАЙ-НИСКА ЦЕНА

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 8026.67      Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 
Начална дата:  / Крайна дата: 06/08/2019 (дд/мм/гггг) 
 
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
 
Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури) 
Очакван брой кандидати:  
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)  
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

не
 
Описание на опциите:  

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

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: Настоящата поръчка се реализира по проект № BG05SF0P001-2.006-0010-C01/06.07.2018 г. за безвъзмездната
финансова помощ на ОПДУ, с подкрепата на ЕСФ.

II.2.14) Допълнителна информация:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на обучение за
служителите на НСЦРЛП с предмет: Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на ЛП

Обособена
позиция
номер: 2 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 79952000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
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код NUTS: 1 BG 
Основно място на изпълнение:  
Територията на Република България.

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на обучение за служителите на НСЦРЛП с
предмет Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти: 
Обособената позиция включва осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на обучението,
които се изразяват в изпълнение комбинация от услуги – настаняване, изхранване, зала и техника, транспорт. 
Логистиката и организационно-техническата подготовка включват: 
- осигуряване на транспорт за обучаеми, обучители и преводач (включително на чуждастранните лектори – обучители от екипа на
изпълнителя по обособена позиция 1 от съответната държава до мястото на обучение и обратно, включително настаняване и
изхранване извън дните на обучението); 
- хотелско настаняване; 
- наем на зали и техническо оборудване, озвучаване; 
- осигуряване на хранене и кафе-паузи; 
- осигуряване на представител за осъществяване на логистиката на място.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
  

Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: НЕ    Тежест: НЕ 

Цена Тежест: 21 НАЙ-НИСКА ЦЕНА

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 20675.20      Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 
Начална дата:  / Крайна дата: 06/08/2019 (дд/мм/гггг) 
 
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
 
Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури) 
Очакван брой кандидати:  
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)  
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

не
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Описание на опциите:  

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

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: Настоящата поръчка се реализира по проект № BG05SF0P001-2.006-0010-C01/06.07.2018 г. за безвъзмездната
финансова помощ на ОПДУ, с подкрепата на ЕСФ.

II.2.14) Допълнителна информация:  

 Раздел III: 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:  
По обособена позиция 1 – „Подготовка и провеждане на обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет: Споделяне на добри практики
в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“ възложителят не поставя изисквания към участниците относно годността
(правоспособността) за упражняване на професионална дейност. 
По обособена позиция 2 – „Осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на обучение за
служителите на НСЦРЛП с предмет: Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“ –
участниците следва да притежава годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по смисъла на чл. 60, ал.1 и
ал.2 от ЗОП. За доказване на професионалната годност участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) информация за обстоятелствата, съобразно националната база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят
информацията. 
Документи за доказване на горното изискване – копие на Удостоверение за вписване в Регистъра на туроператорите и
туристическите агенти – част от Националния туристически регистър, в съответствие с чл. 61, ал. 4 от Закона за туризма. В
случай, че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или
удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази
държава, в случай, че възложителят се възползва от визираната в чл. 67, ал. 5 от ЗОП възможност. Преди сключване на договор за
обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да
представи документ за вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти – част от Националния туристически
регистър, в съответствие с чл.61, ал.4 от Закона за туризма.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние  
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:  
По отношение на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците възложителят НЕ поставя изискване. 
Изисквано минимално/ни ниво/а:2  

III.1.3) Технически и професионални възможности  
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Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:  
Всеки участник трябва да притежава опит в изпълнение на най-малко една услуга с предмет, сходен с този на съответната
обособена позиция, изпълнени през последните 3 (три) години, което обстоятелство се декларира ЕЕДОП. 
По обособена позиция 1 – „Подготовка и провеждане на обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет: Споделяне на добри практики
в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“ под „сходен предмет“ по обособената позиция следва да се разбира:
услуга, свързана с подготовката (включително обучителни материали), организиране и провеждане на обучения и/или конференции,
и/или семинари, и/или други мероприятия, свързана с осигуряването на лектори и/или модератори. 
Забележка: не се счита за „сходен предмет“ по обособена позиция 1 дейности по настаняване, наем на зала, изхранване и
осигуряване на транспорт. 
По обособена позиция 2 – „Осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на обучение за
служителите на НСЦРЛП с предмет: Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“ под
„сходен предмет“ на обособената позиция следва да се разбира: услугиа, свързани с настаняване, наем на зала, изхранване и
осигуряване на транспорт при подготовката, организиране и провеждане на обучения и/или конференции, и/или семинари, и/или
други мероприятия. 
За доказване на техническите и професионални способности преди сключването на договора за обществена поръчка участникът обявен
за изпълнител по обособена позиция 1 и участникът обявен за изпълнител по обособена позиция 2, следва да представи списък
съгласно чл. 64, ал.1, т.2 и актуални документи по чл. 67, ал.6 от ЗОП за доказване на опит. 
Всеки участник следва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, с определена професионална компетентност, съгласно
чл. 63, ал. 1 т. 5 от ЗОП, който да включва най-малко (което обстоятелство се декларира в ЕЕДОП): 
По обособена позиция 1: 
1.Ключов експерт 1 - Ръководител на екипа ; 
2.Ключов експерт 2 – Координатор; 
3.Ключов експерт 3 – Чуждестранни лектори 2 бр. ; 
4.Ключов експерт 4 преводач – симултанен превод. 
По обособена позиция 2: 
1.Ключов експерт 1 – Ръководител на екипа; 
2.Ключов експерт 2 – Координатор. 
За доказване на техническите и професионални способности, преди сключването на договора за обществена поръчка участникът,
обявен за изпълнител по Обособена позиция 1 и участникът, обявен за изпълнител по Обособена позиция 2 следва да представи
списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния екип, които ще отговарят за изпълнението,
съгласно чл. 64, ал. 1 , т. 6 и актуални документи по чл. 67, ал. 6 от ЗОП за доказване на професионална компетентност на
лицата. 
Участникът по обособена позиция 1следва да притежава валиден сертификат по БДС EN ISO 9001:2015 за внедрена система за
управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки, за осигуряване на качеството, с предмет
организиране и провеждане на обучения и/или семинари, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия
европейски стандарти от ИА „Българска служба за акредитация“ или друг национален орган по акредитация, който е страна по
Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област или да
отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на
съответствието, съгласно изискването на чл. 64, ал. 7 от ЗОП,което се декларира в ЕЕДОП. 
За доказване на техническите и професионални способности, преди сключването на договора за обществена поръчка участникът по ОП
1следва да представи валиден сертификат по БДС EN ISO 9001:2015 за внедрена система за управление на качеството или еквивалент
или други доказателства за еквивалентни мерки, за осигуряване на качеството, с предмет организиране и провеждане на обучения
и/или семинари, съгласно чл. 64, ал. 7 от ЗОП. 
Изисквано минимално/ни ниво/а:2  
Всеки участник трябва да притежава опит в изпълнение на най-малко една услуга с предмет, сходен с този на съответната
обособена позиция, изпълнени през последните 3 (три) години. 
Всеки участник следва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, с определена професионална компетентност, съгласно
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чл. 63, ал. 1 т. 5 от ЗОП, който да включва най-малко (което обстоятелство се декларира в ЕЕДОП): 
По обособена позиция 1 – „Подготовка и провеждане на обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет: Споделяне на добри практики
в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“ 
1. Ключов експерт 1 - Ръководител на екипа – 
лице, притежаващо опит в организирането и провеждането на не по-малко то 1 услуга, сходна с предмета на обособената позиция. 
2. Ключов експерт 2 – Координатор 
3. Ключов експерт 3 – Чуждестранни лектори 2 бр. 
Лекторите следва да бъдат от различни държави на ЕС и да представят опита на различните държави в лекциите си. 
Чуждестранните лектори следва да притежават: 
- Висше образование; 
- Професионален опит като преподавател в областта на фармако-икономиката или фармакологията, или друга специалност, свързана с
реимбурсирането на лекарствени продукти и/или опит в регулаторен орган, свързан с реимбурсирането на лекарствени продукти и/
или опит в здравно осигурителен фонд и/или опит в друга институция, свързана с реимбурсиране на лекарствени продукти; 
- Не по-малко от 2 години практически опит в областта на реимбурсирането на лекарствени продукти в ЕС, придобит през
последните 5 години, считано от кайния срок на подаване на офертите; 
- Да познава практиките в областта на реимбурсирането на лекарствени продукти в референтните на България държави. 
4. Ключов експерт 4 преводач – симултанен превод. 
Преводачът следва да притежава: 
Образование или квалификация, установяваща владеене на езика/езиците, на които ще бъде проведено обучението от чуждестранните
лектори; 
Да има опит в провеждането на не по-малко то 1 услуга, като преводач, извършващ симултанен превод на поне един от езиците, на
които ще бъде проведено обучението от чуждестранните лектори. 
Да има опит в извършването на превод на езика/езиците, на които ще бъде проведено обучението от чуждестранните лектори. 
По Обособена позиция 1 участника следва да притежава валиден сертификат по БДС EN ISO 9001:2015 за внедрена система за
управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки, съгласно чл. 64, ал. 7 от ЗОП. 
Критериите за подбор по ОП 2 са вписани в т. VI 3) Допълнителна информация.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2 
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ 
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги) 
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ 
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:  

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:  
Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участик, за което е налице, някое от
следните обсотятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, по чл. 44, ал. 5 от ЗОП, чл. 101, ал. 11 от ЗОП, по чл. 3, т.8 и чл. 5, ал. 1,
т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и чл. 69 от ЗПКОНПИ. Органите, от които участниците могат
да получат необходимата информация за изпълнение изискванията на чл. 47, ал. 3 от ЗОП са НАП, Министерство на околната среда и
водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция "Главна инпекция по труда"(http://nap.bg, http://www.moew.government.bg,
www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg, http://www.az.government.bg )

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката 
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката: ДА
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 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура:

Публично състезание
Ускорена процедура: НЕ 
Обосновка за избор на ускорена процедура:  

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

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
  
  Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2  
  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

 
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ

Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ

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

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори: НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ 
Допълнителна информация относно електронния търг:  

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:
не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:  
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача) 
Номер на обявлението в РОП:
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IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 11/12/2018 (дд/мм/гггг)   Местно време: 16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

Дата:    

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до:  
или Продължителност в месеци: 10

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 13/12/2018 (дд/мм/гггг)   Местно време: 11:00 (чч:мм) 
Място:  
Сградата на Център по хигиена, НСЦРЛП, гр. София, бул. Иван Евстр. гешов № 15, етаж 11, зала 14 
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:  
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения ред за
достъп до сградата.

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:

не
 
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2  

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ 
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ 
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Допълнение към т. III.1.3 Технически и професионални възможности към ОП 2: 
По обособена позиция 2 – „Осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на обучение за
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служителите на НСЦРЛП с предмет: Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“ 
1. Ключов експерт 1 – Ръководител на екипа 
Лице притежаващо опит в организирането и провеждането на не по-малко то 1 услуга, сходна с предмета на обособената позиция. 
2. Ключов експерт 2 – Координатор 
Забележка: 
Всеки участник по своя преценка може да включи в екипа и други служители/експерти, извън посочените от възложителя като
минимално изискумеми, като има предвид, че проекта предвижда средства за покриването на изрично описаните в документацията
разходи. 
Забележка: 
При участие на обединение което не е юридическо лице, изискванието на възложителя по отношение критериите за подбор отнасящи
се до икономическото и финансовото състояние и до техническите и професионалните способности на участниците се докзават от
обединението участник, а не от лицата включени в него, при условието на чл. 37 от ППЗОП. 
Участникът, определен за изпълнител по съответната обособена позиция, представя гаранция за изпълнение на договора за
обществена поръчка в общ размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС. 
Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за авансово платените по договора суми в размер на 100 % от тези суми
и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса. Авансовото плащане е в размер на 20 % от стойността на
договора, съгласно условията на договора. 
Гаранциите се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора. 
Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранциите. 
Гаранциите се представят като следва: 
1. Парична сума; 
2. Банкова гаранция; 
3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 
Гаранцията по т. 1 и т. 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по
банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

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

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

http://www.cpc.bg/
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Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.4.3) Подаване на жалби 
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:  
На основание чл.197, ал. 1, т. 4 във връзка с чл.196, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, жалби срещу настоящия акт могат
да подават в 10 - дневен от изитичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за
одобряване на обявлението за измененение или за допълнителна информация пред Комисията за защита на конкуренцията.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/11/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за
получаване на оферти

13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16

17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
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19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва


