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ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00227
Поделение: Община Своге
Изходящ номер: 16-00-61 от дата 27/04/2012
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Своге
Адрес
ул. "Александър Стамболийски" 7
Град
Пощенски код
Своге
2260

Страна
Република
България

Място/места за контакт
Телефон
ул."Александър Стамболийски" №7 0726 8537
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Десислава Радкова - Гл.експ."Обществени поръчки", дирекция
"ЕППиОП"
E-mail
Факс
d.vutova@svoge.bg
0726 22539
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.svoge.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.svoge.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Консултантски услуги за подготовка, входиране и последващо
управление до неговото приключване на проект „Подмяна на
уличното осветление в населените места в община Своге” по
Програма за развитие на селските райони 2007–2013 г., мярка 322
– обнояване и развитие на населените места.
(1) Изработване и комплектоване на проектно предложение на
Община Своге за кандидатстване по Програма за развитие на
селските райони 2007–2013 г., мярка 322, в целия му наличен обем
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в съответствие с НАРЕДБА № 24 ОТ 29 ЮЛИ 2008 Г. а именно:
- Консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на
документи за кандидатстване:
- определяне допустимостта на Възложителя в съответствие с
изискванията на програмата;
- изготвяне на заявлението за подпомагане;
- комплектоване на пакета от документи съгласно условията за
кандидатстване но мярката;
- детайлно определяне и съгласуване с Възложителя на параметрите
на проекта в съответствие с конкретните потребности на същия и
изискванията на програмата;
- калкулиране на разходите и определяне на бюджета;
- писмени и устни финансови, счетоводни и юридически
консултации, както и по всички съпътстващи документи и
декларации и/или кореспонденцията.
(2) Да извърши подготовка на тръжна документация за възлагане на
обществени поръчки по реда на ЗОП с предмет:
•Разработване на Документация за участие в процедура за
възлагане на обществена поръчка – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА по реда на
Чл.14, ал.1, т.1 от Закона за Обществени Поръчки – ЗОП с обект
на поръчката СТРОИТЕЛСТВО за изпълнение на предвидените в
проекта СМР;
•Разработване на Документация за участие в процедура за
възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за Обществени
Поръчки с обект на поръчката УСЛУГА с предмет – „Осъществяване
на Строителен надзор“ за изпълнение на проекта;
•Разработване на Документация за участие в процедура за
възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за Обществени
Поръчки с обект на поръчката УСЛУГА с предмет – „Осъществяване
на мерки за публичност и информираност” по реализация на
проекта;
(3) Да извърши всички дейности по управление и отчитане на
одобрения за финансиране проект „Подмяна на уличното осветление
в населените места в община Своге”
- да осигури експерти - специалисти в различни области;
- да решава различни въпроси, възникващи в процеса на управление
на проекта;
- да сформира екип за управление, изготвяне на всички документи,
свързани с екипа по управление, със самото управление и отчитане
на проекта, с различните плащания и доклади и др.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Съгласно Техническото задание, публикувано на интернет адреса на
възложителя: http://svoge.bg, раздел "Профил на купувача" и е
неразделна част от Публичната покана.
Прогнозна стойност
(в цифри): 50000 Валута: BGN
Място на извършване
гр. Своге, обл. София

код NUTS:
BG412

Изисквания за изпълнение на поръчката
Минимални изисквания за технически възможности и квалификация:
1. Участника да е сключил договори, сходни с предмета на
настоящата поръчка за не по-малко от 50 000 лв. за последните
три години /2010, 2011 г. и 2012 г./
Под „сходен с предмета на настоящата поръчка" да се има предвид
консултантски услуги за изпълнение на дейности по изготвяне
и/или мониторинг, и/или управление, и/или отчитане на проекти,
финансирани изцяло или частично със средства от ЕС и/или
държавния бюджет на Р. България, и/или други донорски програми,
и/или други финансови източници.
2. 3а изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка и
постигането на нейните задачи и цел, участника следва да
сформира екип от експерти, които притежават следните
предварително определени квалификация, умения, общ и специфичен
професионален опит.
Главен експерт 1: Ръководител
Квалификации и умения:
•Висше образование с минимална образователна степен „магистър",
в професионално направление от област „Икономика" или
направление от област „Технически науки" или „Архитектура”,
свързано с естеството на проекта;
Специфичен професионален опит
•Да притежава минимум 3 год. опит в
подготовка/изпълнение/мониторинг на проекти, финансирани по
програми на ЕС или други донорски/финансови органи.
Главен експерт 2: Счетоводител Квалификации и умения:
•Висше образование с минимална образователна степен „магистър",
по една от следните специалности: счетоводство и
контрол/икономика/финанси;
Специфичен професионален опит
•Да притежава минимум 3 год. опит в
подготовка/изпълнение/мониторинг на проекти, финансирани по
програми на ЕС или други донорски/финансови органи
Главен експерт 3: Експерт „Строителство”
Квалификации и умения:
•Висше образование с минимална образователна степен „магистър",
в професионално направление от област „Технически науки" или
„Архитектура”, свързано с естеството на проекта;
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Главен експерт 4: Експерт „Обществени поръчки”
Квалификации и умения:
•Висше образование с минимална образователна степен „магистър"
по специалност „Право”.
Главен експерт 5: Технически сътрудник
Квалификации и умения:
•Висше образование с минимална образователна степен „бакалавър",
по хуманитарна специалност.
За всеки от включените експерти трябва да се представи подписана
декларация за съгласие за участие в екипа /Образец 7/
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Определеният критерий за оценка на предложенията е “икономически
най-изгодна оферта”. Показателите и относителната им тежест при
определяне на комплексната оценка са следните:
1) Предложена цена - К1 – 40 %
2) Срок за изработване и комплектоване на проектно предложение
на Община Своге за кандидатстване по Програма за развитие на
селските райони 2007–2013 г., мярка 322 - К2 – 30%
3) Срок за изработване и представяне на документи за избор на
изпълнител на СМР дейности след подписване на договор за
финансиране между Община Своге и ДФЗ по Програма за развитие на
селските райони 2007–2013 г., мярка 322- К3 – 30%
Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от
оценките по отделните показатели, по следната формула
(максимален брой точки 100) :
К = К1+ К2 + К3
Оценките по отделните показатели се представят в числово
изражение с точност до третия знак след десетичната запетая.
Максималната комплексна оценка, която може да получи една
оферта, е 100. Класирането на участниците се извършва по
низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо
място се класира участникът, който е получил най-висока оценка
(КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или
повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема
тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. Участникът,
класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител
на обществената поръчка. При отказване на участника, класиран на
първо място, да сключи договора за изпълнение на обществената
поръчка, възложителят може да прекрати процедурата или да
определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи
договор с него.
Срок за получаване на офертите
Дата: 09/05/2012 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Съдържание на офертата:
В офертата си участника представя следните документи:
УНП: 5341f512-d57f-473b-a221-87828d40f85f
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Списък на документите в офертата;
1.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен
код
съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато
участникът е юридическо лице
или едноличен търговец; копие от документа за самоличност,
когато участникът е
физическо лице.
2. Административни сведения за участника /Образец №1/
Доказателства за технически възможности и квалификация:
3. Списък /Образец №4/, с описание на договорите за услуги.
Списъкът трябва да съдържа информация за стойностите, датите и
възложителите.
4. Списък на лицата, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на
договора /Образец №5/, придружен с документи, удостоверяващи
тяхната професионална квалификация и професионален опит, в т.
ч.: копия от дипломи за завършено образование;
автобиографии /Образец №6/ и сертификати, копия от трудови
книжки (за експертите, за които се изисква минимален опит)
5. За всеки от включените експерти трябва да се представи
декларация за съгласие за участие в екипа /Образец №7/.
6. Техническо предложение /Образец №2/
7. Ценово предложение /Образец №3/
8. Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП /Образец №8/
9. Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП /Образец №9/
10. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП /Образец №10/
11. Проект на договор, подписан и подпечатан на всяка
страница /Образец №11/
Изисквания към оформянето на офертата:
1. На плика с офертата участника отбелязва наименованието на
предмета на обществената поръчка „ПОДГОТОВКА, УПРАВЛЕНИЕ И
ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТ „ПОДМЯНА НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ”, актуален адрес и наименование на
участника;
2. Копия на документи, приложени към офертата се представят от
участника с гриф „Вярно с оригинала" и заверени с подпис и мокър
печат на представителя на участника;
3. Техническото предложение и Ценовата оферта се представят в
отделни, запечатани и непрозрачни пликове, поставени в общият
плик с останалата документация.
Община Своге предоставя достъп до Приложение към поканата,
съдържащо описание на предмета на поръчката, условия за
подаване на оферта, образци на документи и сключване на договор,
което може да бъде намерено на интернет адреса на възложителя:
http://svoge.bg, раздел "Профил на купувача" до изтичане на
срока посочен в раздел ІV от настоящата публична покана.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 09/05/2012 дд/мм/гггг
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