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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614760-2019:TEXT:BG:HTML

България-София: Услуги по писмени преводи
2019/S 248-614760

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Официално наименование: Централен орган за покупки
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Георги С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Росица Велкова-Желева — заместник-министър на финансите
Електронна поща: cfcu@minfin.bg 
Телефон:  +359 298592772
Факс:  +359 298592773
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement/219

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката се възлага от централен орган за покупки

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
http://www.minfin.bg/bg/procurement/219
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: Министерство на финансите, дирекция „Централизирано възлагане и
обществени поръчки“
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Галина Грудева
Електронна поща: g.groudeva@minfin.bg 
Телефон:  +359 298592775
Факс:  +359 298592773

mailto:cfcu@minfin.bg
www.minfin.bg
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http://www.minfin.bg/bg/procurement/219
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Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement/219
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://
sevop.minfin.bg/

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или
местни подразделения

I.5) Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Осигуряване на специализирани юридически писмени преводачески услуги по международни/
арбитражни дела

II.1.2) Основен CPV код
79530000

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Поръчката касае сключването на рамково споразумение с 3 (трима) изпълнители с определени
всички условия в него съгласно чл. 82, ал. 1 от ЗОП за предоставяне на професионални преводачески
услуги под формата на писмени преводи за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните
администрации по чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015г., като конкретни ползватели на рамковото
споразумение могат да бъдат Министерството на финансите, Министерството на правосъдието,
Министерството на външните работи и Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията.

II.1.5) Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 700 000.00 BGN

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

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
79530000

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

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Рамковото споразумение (РС) е за предоставяне на услуги за осигуряване на писмени специализирани
юридически преводи и се сключва за нуждите на Министерство на финансите (МФ), Министерство

www.minfin.bg
http://www.minfin.bg/bg/procurement/219
https://sevop.minfin.bg/
https://sevop.minfin.bg/
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на правосъдието (МП), Министерство на външните работи (МВнР) и Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията (МТИТС).
След сключване на РС всеки от възложителите сключва договор с всеки един от изпълнителите — т.нар.
„договор за наемане“.
Всеки възложител разполага с определен дял от общата стойност на централизираната поръчка за
всички договори за наемане, които ще сключи в срока на действие на РС, както следва:
— МФ — в размер на 5 300 000 BGN (пет милиона и триста хиляди) без ДДС,
— МП — в размер на 240 000 BGN (двеста и четиридесет хиляди) без ДДС,
— МВнР — в размер на 130 000 BGN (сто и тридесет хиляди лева) без ДДС,
— МТИТС — в размер на 30 000 BGN (тридесет хиляди) без ДДС.
С оглед ефективното разходване на публичния ресурс стойността на възложените по сключеното РС
договори със съответните рамкови изпълнители е разпределена в „квоти“ в зависимост от мястото на
съответния изпълнител в класирането от централизираната поръчка, както следва:
— с изпълнителя, класиран на първо място, се сключват договори, на обща стойност до 50 % (петдесет
процента) от общата стойност на РС,
— с изпълнителя, класиран на второ място, се сключват договори, на обща стойност до 30 % (тридесет
процента) от общата стойност на РС,
— с изпълнителя, класиран на трето място, се сключват договори, на обща стойност до 20 % (двадесет
процента) от общата стойност на РС.
Стойността на сключваните договори от съответните министерства следва да е в рамките на
определения им дял в съотношение 50/30/20 съгласно квотите на рамковите изпълнители според
класирането им в централизираната поръчка.
Видовете писмени преводачески услуги, предоставяни в срока на сключените договори, са бърз и
обикновен, според срока на конкретната заявка, определен от съответния възложител, като:
— бърз превод от/на всички езици от ТС е за срок до 24 часа от получаване на заявката,
— обикновен превод от/на всички езици от ТС е за срок над 24 часа от получаване на заявката (не
повече от 10 календарни дни).
Рамковото споразумение се сключва за срок от 48 месеца, а сключените по него договори за наемане не
могат да надхвърлят този срок с повече от 1 година.
Прогнозният обем на поръчката за срока на изпълнение на РС и сключените по него договори възлиза на
приблизително 350 000 брой стр., формат А4 — стандартна машинописна страница по БДС, като обемът
е индикативен и възложителите не са задължени да го заявят изцяло.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: ТО — техническа оценка на екипа от експерт-преводачи по/на английски
език / Тежест: 60 %
Цена - Тежест: 40 %

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 700 000.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
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II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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: не

II.2.14) Допълнителна информация
Поръчката ще се проведе чрез СЕВОП на Централния орган за покупки, адрес: https://sevop.minfin.bg.
Показателят ТО представлява оценка на професионалната компетентност и опит на екипа от ключови
преводачи-експерти от/на английски език, които ще изпълняват поръчката.

Раздел ІІІ: 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

III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят поставя изискване за минимален общ оборот (чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП).
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 2 000 000 (два милиона) BGN
общо за трите последни приключили финансови години.
Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, съответствието с изискванeто се доказва от
обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
В ЕЕДОП се посочва общия оборот по години съответно за последните 3 приключили финансови години.
Подава се електронно в СЕВОП чрез попълване на таблицата към въпрос в е-ЕЕДОП в част IV, раздел Б,
т. 1a (в .docx файла) или част IV, раздел Б „Общ годишен оборот“ (в .xml файла).

III.1.3) Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Участникът трябва да има опит в извършването на дейности с предмет и обем, сходен или идентичен с
предмета на настоящата поръчка (чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП).
2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП).
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1. Участникът следва да е изпълнил 1 или повече дейности с предмет, идентичен или сходен с този на
поръчката, общият обем за които за последните 3 години от датата на подаване на офертата е минимум
15 000 стр. общо.
Под сходен или идентичен предмет се разбира предоставяне на писмени преводачески услуги от и на
чужд език.
Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, съответствието с изискванeто се доказва от
обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
Електронно в СЕВОП чрез попълване на таблица в ЕЕДОП, в част IV, раздел В, б. 1б) (в doc.файла) или
в част IV, раздел В, т. „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“ (в .xml файла).
2. Участникът следва да притежава валиден сертификат, издаден от акредитиран орган за внедрена
и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт БДС EN
ISO 9001:2015 или еквивалент/или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, в чийто обхват е
включена услугата, предмет на поръчката.

https://sevop.minfin.bg
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Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, съответствието с изискването се доказва от всяко
от лицата, включени в обединението, съобразно разпределението на участието на партньорите при
изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (чл. 59, ал. 6 от ЗОП).
Участникът попълва отговор на въпрос в част IV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството“,
т. 1) „Стандарти за осигуряване на качеството“ в (в .docx файла) или в част IV, раздел Г „Схеми за
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, т. „Сертификати от независими
органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“ (в.xml файла).
Участникът посочва стандарта, по който е сертифициран, както и обхвата и валидността на сертификата.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.1) Информация относно определена професия

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

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

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 3

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

IV.1.6) Информация относно електронния търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/01/2020
Местно време: 23:59

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

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

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/01/2020
Местно време: 14:00
Място:
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Електронно в СЕВОП
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Отварянето на офертите е електронно в СЕВОП. На участниците в процедурата или техни
упълномощени представители е осигурен електронен достъп в СЕВОП. Представителите на средствата
за масово осведомяване могат да проследят действията на комисията със съдействието на посоченото в
настоящето обявление лице за контакт.

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

VI.2) Информация относно електронното възлагане

VI.3) Допълнителна информация:
1. Основания за отстраняване: възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за когото са налице
обстоятелствата:
1.1. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП;
1.2. по чл. 55, ал. 1, т. 1—3 от ЗОП;
1.3. по чл. 107 от ЗОП;
1.4. по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици;
1.5. който участва за тази поръчка като подизпълнител на друг участник или участва като член на
обединение в офертата на друг участник;
1.6. за него са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ;
1.7. който е свързано лице с друг участник в същата процедура;
1.8. при участие на експерт-преводач от/на английски език в екипа на повече от 1 участник, установено с
дублиране на името на експерт-преводача в представените от участниците списъци на екипа по образец
— приложение № 5, това обстоятелство е основание за отстраняване на участници от процедурата.
2. Гаранция за изпълнение на рамковото споразумение не се изисква. Гаранция за изпълнението на
всеки от конкретните договори се представя еднократно и е в определения от ЗОП размер — до 5 % от
стойността му.
3. Възложителят поставя изискване в техническото предложение да представи копие на валиден
сертификат за качество в сферата на писмените преводаческите услуги БДС EN ISO 17100:2015 или
еквивалент;
Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, всяко от лицата, включени в обединението, следва
да притежава и представи копие от този сертификат съобразно разпределението на участието на
партньорите при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
4. Списък от минимум 10 ключови преводачи-експерти от/на английски език (по образец —
приложение № 5 от документацията) и автобиография за всеки от тях (по образец приложение № 6 от
документацията) ведно с декларация за разположение на всеки от експертите (по образец приложение
№ 7 от документацията).

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
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Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Телефон:  +359 29884070
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

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

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП. Жалба се
подава до КЗК.

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

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/12/2019
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