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България-София: Услуги по корпоративни финанси и рискови капиталовложения
2019/S 124-303668
Обявление за възложена поръчка
Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка
Услуги
Legal Basis:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1)
Наименование и адреси
„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД
203740812
бул. „Ген. Тотлебен“ № 30—32, ет. 4
София
1606
България
Лице за контакт: Кремена Йорданова, звено „Правна дейност“
Телефон: +359 280140-71
Електронна поща: k.yordanova@fmfib.bg
Факс: +359 280140-89
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.fmfib.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.fmfib.bg/bg/buyer
I.2)

Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)

Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация

I.5)

Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет
II.1)
Обхват на обществената поръчка
II.1.1)

Наименование:
Изпълнение на финансов инструмент „Фонд за рисков капитал“, финансиран със средства по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014—2020 г.

II.1.2)

Основен CPV код
66122000

II.1.3)

Вид на поръчка
Услуги

II.1.4)

Кратко описание:
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С настоящата процедура възложителят възлага на изпълнителя (фонд мениджър) изпълнението на
финансов инструмент „Фонд за рисков капитал“ (ФРК). В резултат на поръчката ще бъде учреден
алтернативен инвестиционен фонд, който ще бъде управляван от избрания фонд мениджър. ФМФИБ
ще играе ролята на основен инвеститор във фонда за рисков капитал, като публичните средства,
предназначени за структурирането на фонда, възлизат на 24,1 милиона евро. Неразделна част от
услугата е и реализацията и управлението на инвестиционната дейност на фонда.
II.1.6)

Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)

Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 4 559 720.00 EUR

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
66122000

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Възложителят (ФМФИБ) възлага на финансовия посредник изпълнението на фонд за рисков капитал.
Финансовият посредник следва да подготви и извърши действия по учредяване на алтернативен
инвестиционен фонд в избрана от него юрисдикция, в който инвеститорите, включително ФМФИБ,
да вложат сума, която да бъде инвестирана в капиталови инструменти на допустими предприятия.
Неразделна част от услугата е и реализацията и управлението на инвестиционната дейност на фонда.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Опит / Тежест: 56т.
Критерий за качество - Име: План / Тежест: 33 т.
Критерий, свързан с разходи - Име: Финансова оценка / Тежест: 11т.

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: 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:
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

II.2.14)

Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура
IV.1)
Описание
IV.1.1)

Вид процедура
Състезателна процедура с договаряне

IV.1.3)

Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)

Информация относно електронния търг
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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
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 091-206871

IV.2.8)

Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)

Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация
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Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: ОС-2/29.05.2019 г.
Наименование:
Оперативно споразумение за създаване и управление на фонд за рисков капитал
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
29/05/2019

V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)

Наименование и адрес на изпълнителя
„Морнингсайд хил“ ООД
205588869
район „Средец“, ул. „Славянска“ № 9, ет. 5, ап. 5
София
1000
България
Телефон: +359 898615129
Електронна поща: pavel@morningsidehill.com
Факс: +359 898615129
код NUTS: BG411
Интернет адрес: www.morningsidehill.com
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 4 500 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 4 559 720.00 EUR

V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3)
Допълнителна информация:
Настоящото обявление съдържа информация за сключен договор за обществена поръчка.
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VI.4)

Процедури по обжалване

VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
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

VI.4.4)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД
бул. „Ген. Тотлебен“ № 30—32, ет. 4
София
1606
България
Телефон: +359 280140-71
Електронна поща: k.yordanova@fmfib.bg
Факс: +359 280140-89
Интернет адрес: http://www.fmfib.bg/

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/06/2019
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