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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:480912-2020:TEXT:BG:HTML

България-София: Услуги по корпоративни финанси и рискови капиталовложения
2020/S 198-480912
Обявление за изменение
Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение
Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган/възложител
I.1)
Наименование и адреси
Официално наименование: „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 203740812
Пощенски адрес: бул. „Ген. Тотлебен“ № 30-32, ет. 4
Град: София
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: Кремена Йорданова, отдел „Правна дейност“
Електронна поща: k.yordanova@fmfib.bg
Телефон: +359 28014071
Факс: +359 28014089
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.fmfib.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.fmfib.bg/bg/buyer
Раздел ІІ: Предмет
II.1)
Обхват на обществената поръчка
II.1.1)

Наименование:
Изпълнение на финансов инструмент „Фонд за ускоряване и начално финансиране“, финансиран със
средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014—2020 г., разделена на 3
обособени поз.

II.1.2)

Основен CPV код
66122000 Услуги по корпоративни финанси и рискови капиталовложения

II.1.3)

Вид на поръчка
Услуги

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Изпълнение на Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I с размер на публичния финансов
ресурс от 14 млн. евро
Обособена позиция №: 1

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
66122000 Услуги по корпоративни финанси и рискови капиталовложения

II.2.3)

Място на изпълнение
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код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:
Република БЪЛГАРИЯ
II.2.4)

Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:
С настоящата обособена позиция възложителят (ФМФИБ) възлага изпълнението на Фонд за ускоряване
и финансиране на начален етап I. Избраният финансов посредник ще 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. Размерът на публичния ресурс, който ще бъде вложен от ФМФИБ, е
до 14 млн. евро.

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или
концесия
Продължителност в месеци: 162
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири
години:

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“

Раздел ІV: Процедура
IV.2)
Административна информация
IV.2.1)

Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 081-193931

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията
Поръчка №: ОС-1/28.03.2019 г.
Обособена позиция №: 1
Наименование:
Изпълнение на Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I с размер на публичния финансов
ресурс от 14 млн. евро
V.2)

Възлагане на поръчката/концесията

V.2.1)

Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
28/03/2019

V.2.2)

Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)

Име и адрес на изпълнителя/концесионера
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Официално наименование: „Иновейшън кепитъл“ АД
Национален регистрационен номер: 205457880
Пощенски адрес: р-н „Лозенец“, ж.к. „Лозенец“, бул. „Никола Вапцаров“ № 6, ет. 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1784
Държава: България
Електронна поща: vassil@innovationcapital.bg
Телефон: +359 887796061
Факс: +359 887796061
Интернет адрес: www.innovationcapital.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на
сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 2 202 200.00 EUR

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3)
Допълнителна информация:
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
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.3)

Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Сроковете за подаване на жалби по чл. 197 от ЗОП са изтекли.

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/10/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията
VII.1)
Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)

Основен CPV код
66122000 Услуги по корпоративни финанси и рискови капиталовложения

VII.1.2)

Допълнителни CPV кодове

VII.1.3)

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

VII.1.4)

Описание на обществената поръчка:
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С настоящата процедура възложителят (ФМФИБ) възлага изпълнението на финансов инструмент
„Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I“. В резултат на процедурата е избран финансов
посредник, който да подготви и извърши действия по учредяване на Фонд за ускоряване и финансиране
на начален етап I (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. С изменението се предвижда предоставяне на ресурс, който да
бъде обособен в отделен ангажимент по РДП 3 за инвестиции по реда на временната рамка паралелно
със съществуващите до момента анжажименти по РДП 1 за инвестиции по правилата на минимална
помощ и ангажимент по РДП 2 за инвестиции, които не са държавна помощ. Неразделна част от услугата
е и реализацията и управлението на инвестиционната дейност на фонда.
VII.1.5)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или
концесия
Продължителност в месеци: 162
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири
години:

VII.1.6)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се
включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 3 043 358.00 EUR

VII.1.7)

Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Иновейшън кепитъл“ АД
Национален регистрационен номер: 205457880
Пощенски адрес: р-н „Лозенец“, ж.к. „Лозенец“, бул. „Никола Вапцаров“ № 6, ет. 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: vassil@innovationcapital.bg
Телефон: +359 887796061
Факс: +359 887796061
Интернет адрес: www.innovationcapital.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

VII.2)

Информация относно изменения

VII.2.1)

Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
Капиталовият ангажимент на възложителя се допълва с ангажимент по РДП III за инвестиции по реда на
временната рамка в размер на 5 347 480 EUR, а този на изпълнителя със 172 225 EUR. Инвестициите по
посочения ангажимент се извършват в съответствие със схема за помощ SA.57052 (2020/N) — България
COVID-19, одобрена от ЕК, в срок до 31.12.2020 г. или друга дата, определена в акт на ЕК. Във връзка
с възложения ресурс изпълнителят се задължава да извърши 8 първоначални инвестиции в крайни
получатели до края на инвестиционния период. Максималната такса за управление 15,73 % от общия
капиталов ангажимент за срока на Фонда, предложена в ценовата оферта, се прилага и по отношение на
допълнителния капиталов ангажимент на страните, като така общата стойност на договора не надхвърля
50 % от стойността на първоначалния договор.

VII.2.2)

Причини за изменение
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Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/
възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72,
параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на
непредвиденото естество на тези обстоятелства:
Пандемията от COVID-19 е обстоятелство, възникнало след сключване на договора, което не е възможно
да се предвиди при полагане на дължимата грижа. Въвеждането на отделен режим на държавна помощ
по „временната рамка за мерки за държавна помощ в икономиката в условията на сегашния епидемичен
взрив от COVID-19“ е породило необходимост от изменение в договора. Въведеният режим на държавна
помощ не предвижда промяна в предмета на сключения договор, а предоставяне на допълнителен
ресурс за прилагането й. Предвид изложеното изменението на договора попада в хипотезата на чл. 116,
ал. 1, т. 3 от ЗОП.
VII.2.3)

Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни
по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във
въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 202 200.00 EUR
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 3 043 358.00 EUR
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