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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00227
Поделение: Община Своге
Изходящ номер: 16-00-102 от дата 19/07/2012
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Своге
Адрес
ул."Александър Стамболийски" №
Град Пощенски код Страна
Своге 2260 Република 

България
Място/места за контакт Телефон
ул."Александър Стамболийски" №7 0726 8537
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Десислава Радкова
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
ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ФОРМУЛЯР НА ОБЩИНА СВОГЕ ЗА 
КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ И ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ПРОЕКТ, ОТГОВАРЯЩ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРОЕКТ 
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО СВИДНЯ И 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТИ ОТ ОБЩИНКИ ПЪТИЩА  SF 03609/II-16/ СВОГЕ–
ЖЕЛЕН, SF 02607 С.ИСКРЕЦ-БРЕЗЕ, SF 03612 /II-16/ ТОМПСЪН-
ЦЕРЕЦЕЛ, SF 02602 /II-16/ -ЖП ЛАКАТНИК-ЛАКАТНИК, SF 01600 / II-
16/  ЖП ГАРА БОВ-БОВ СВЪРЗВАЩИ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА С ПЪТНА МРЕЖА II 
И III КЛАС В ОБЩИНА СВОГЕ” ПО НАРЕДБА № 25 ОТ 29 ЮЛИ 2008 Г. ЗА 
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УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 
ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 
2007 - 2013 Г

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 79131000

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
-изготвяне на формуляр за кандидатстване за подпомагане по мярка 
321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони".
-изготвяне на бюджет към формуляра за кандидатстване.
-окомплектоване на съпътстващите документи.
-съдействие на възложителя при комуникацията с управляващият 
орган -Дирекция "Развитие на селските райони" към МЗХ, в процеса 
на подготовка и подаване на Проектното предложение.
Прогнозна стойност
(в цифри): 66000   Валута: BGN
Място на извършване
Територията на Община Своге код NUTS:  

BG412
Изисквания за изпълнение на поръчката
Списък на документите, съдържащи се в офертата, поставен в 
началото на офертата (подписан от участника);
Оферта за участие в процедурата с посочен срок на валидност по 
образец – Приложение № 2;
Документ за регистрация на участника или Единен идентификационен 
код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, ако 
участниците са български юридически лица. Когато участникът е 
физическо лице - копие от документ за самоличност - заверено от 
участника копие. Ако участниците са юридически лица или 
еднолични търговци и не са посочили ЕИК се представя 
удостоверение за актуално състояние, издаден не по-рано от 2 
(два) месеца преди датата на представяне на офертата за участие. 
Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или 
юридическо лице или техни обединения, документът трябва да е 
издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е 
установен и да се представи  в официален превод на български 
език;
Техническо предложение за изпълнение на поръчката. Участникът 
трябва да представи техническо предложение за изпълнение на 
поръчката, съдържащо описание на начина, по който ще изпълни 
поръчката;
Ценово предложение за изпълнение на поръчката - по образец - 
Приложение № 3, в отделен запечатан непрозрачен плик, с надпис 
Ценово предложение;
Участникът трябва да разполага за изпълнение на поръчката със 
собствен персонал назначен на трудов или граждански договор, 
който трябва да отговаря на следните изисквания:
*Експерт № 1 - Ръководител на проекта с висше образование степен 
„магистър" - икономическа, хуманитарна или инженерна. Да има не 
по-малко от 3 години общ професионален стаж. 
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*Експерт № 2: Експерт анализ разходи - ползи с висше образование 
степен "магистър" или „бакалавър“ - икономика и/ или финанси; Да 
има не по-малко от 2 години общ професионален стаж. 
*Експерт № 3 - Юрист с висше образование степен „магистър" 
специалност „Право". Да притежава удостоверение за 
правоспособност. Да има не по-малко от 2 години юридически стаж.
Декларация за участие, респ. неучастие на подизпълнители. Ако 
участникът предвижда участие на подизпълнители, следва да посочи 
вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие 
по образец - Приложение № 5;
Декларация за съгласие на подизпълнителите, които ще участват 
при изпълнение на поръчката по образец – Приложение № 6;
Административни сведения за участника – по образец Приложение № 
7;
При участници обединения – документ за създаване, подписан от 
лицата в обединението, в който задължително се посочва 
представляващият обединението.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
К1– срок за изпълнение на поръчката с относителна тежест 20т.
К2 – техническо предложение с относителна тежест 40т.
К3 – ценово предложение с относителна тежест 40т.

Срок за получаване на офертите
Дата: 26/07/2012 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Община Своге предоставя достъп до Приложение към поканата, 
съдържащо 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: 26/07/2012 дд/мм/гггг
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