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ОБЯВА
:$а обществена поръчка на стойност но мл. 20, ал. 3 от ЗОН

Номер на обявата: | Обява 2018- )2 |

Възложител: Община Костинброд
Поделение (когато е приложимо): | ........ |
Партида и регистъра на обществените поръчки: 00035 
Адрес: гр. Костинброд, ул. „Охрид“ № 1
Лице за контак т : Габриела Георгиева • лам.-кмет па община Костинброд 
Телефон: +359 0721 68703 
Е-таП: kostinbrod.bg@gmail.com
Д остъ п ъ т до  документацията за поръчката е ограничен: и Да |х] 11е
Документацията е достьпиа па интернет адрес: Ь1<р://ко81тЬгоб.Ьц/агс1пус5/19025

Допълнителна информации може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не

Обект на поръчката:
[] Строителство 
[] Доставки 
[х] Услуги
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от 
ЗОП със СУР код: 79400000

Предмет на поръчката „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и 
отчитане на проект „Изграждане на Информационен център в гр. Костинброд“ по процедура за 
подбор на проекти по мярка 7.5 “Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа информация и малка по мащаб инфраструктура” от Стратегията за водено от 
общностите местно развитие на МИГ „Костинброд - Своге”“

Кратко описание:
Основната цел е да бъде оказана експертна консултантска помощ на община Костинброд в процеса 
кандидатстване за финансиране и изпълнение на проект „Изграждане на Информационен център в 
гр. Костинброд“ по процедура за подбор на проекти по мярка 7,5 “Инвестиции за публично 
ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб инфраструктура” 
от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Костинброд - Своге”“.
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1 1,0.111:1 I ЦС б I,ДС НЧПЪЛНСПЛ Ч р сЗ  аПаЛНЧПрЛПС Mil Н у Ж Д Ш С  o r  Н НИ ССП Ш Н Н  I! Ч С Х Н П Ч т Щ  I I  соцмаана 
инфраструктура, о тч та н с  ма с ъ о т г к ч в м с т  мм с общинския план за разит не на оГшммкиа. 
проучване ма иъзможиоез ите ча финансираме но 7,5 “ Имнеоиннн ча публично i пипваме в 
инфраструктура ча отдих, туристическа ин(|)ормация и малка но мащаб инф раирум ура“ от 
Стратегията ча водено от общности !е месиш развитие на М И Г „Костинброд - Своге““ .
Място на извършване: община Костинброд, код NIJTS H(i А 12

Обща прогнозна стойност на поръчка та 3()()6.(0 пеа/ЩС

Обособени позиции (когато е приложимо): |] Да |х | 1-1е

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато и приложимо): 
в г.ч.:
Изисквания за личного състояние:

По отношение на участниците не трябва да са налице обстоя телствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и

т. 7 от ЗОП.

S  За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя нарочна Декларация по 
образец.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не се изисква 

Икономическо и финансово състояние: не се изисква

Технически и професионални способности:
За доказването на опит в извършването на идентични/сходни услуги, участникът следва да е 
изпълнил през последните 3 (три) години (2016, 2017 и 2018 г.), в зависимост от датата, на коя то 
участникът е учреден или е започнал дейността си, минимум 1 дейност като изпълнител, с предмет, 
сходен е предмета на настоящата поръчка.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации ма хора е 
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора е 
увреждания или на хора в неравностойно положение

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места

Критерий за възлагане:
[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[х] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[] Най-ниска цена

Показатели за оценка:
Критерий за оценяване на ценовите предложения на участниците „предлагана цена“ 
(К1):

М аксималният брой точки по този показател е 50.

Оценката на предлож ената от всеки участник цена ще бъде изчислена от
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комисията при прилагане на следната формула:

КI = Цшш / Цп х 50 %

Където:

Цшш най-ниската лена предложена от участник;

Цп - конкретна предложена цена от конкретния участник,

3.2. Критерии за оценяване па техническите предложения на участниците (К2):

Оценката по показателя „Качество” (К2), е максимален брой ю чки 50, е сбор от 
оценките по посочените в таблицата подпоказатсли:

11 Меюднка ш оевшеешявапе не.нпе на п р ед м ет  на

12 М е ю ш к а  ш >ирав.нчшс н кошрол  на пш в .ш еннеш
ОГнно ючки по нодноказаюлн 'ГI и Т2:

Оценките по всеки от посочените качествени подпоказатсли щс се формират по 
представения иачии, чрез извършване на експертна оценка:

По отношение на подпоказатеп Т1 -  Методика за осъществяване целите на предмета 
на поръчка та, ще се присъждат съответно по 25, 2 0 ,1 5 ,1 0 , 5 и 1 т.

В допълнение към техническото предложение на участника, което 
отговаря на минималните изисквания, заложени в Техническата 
спецификация, са налице всяко едно от следните обстоятелства:

• За всички дейности са посочени подход, инструменти и 
методи1 за постигане резултатите на обществената поръчка. 
Участникът е предложил начина, по който посочените подход, 
инструменти и методи ще се прилагат при изпълнение на 
дейностите за постигане на съответните резултати. 25

• Предложението за осъществяване на дейностите е обвързано с 
приложими нормативни /европейски и национални/ 
изисквания.

• В предложената програма са разработени конкретни мерки за 
осигуряване на високо качество2 на изпълнение на дейностите, 
посочени в Техническата спецификация.

• Представена е организационна структура на екипа за

1 Под подход, инструменти и методи се разбира съвкупността от начините, които участникът предлага да 
използва при практическото изпълнение на дейностите, посочени в Техническата спецификация за да 
достигне резултатите, посочени в нея.
2 Под „високо качество“ се разбира такова изпълнение на дейностите, което осигурява постигане на 
посочените в обществената поръчка резултати, които да отговарят на изискванията, ограниченията, 
критериите и условията, посочени в Насоките за кандидатстване.
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изпълнение и разпределение на заличите и <л говориоп т с ,

лавепа е организация на необходими те рееуреп за 
изпълнение па поръчката и плапч рафика за неГшочо 
реализираме.

В допълнение към техническото предложение па участника, коело 
отговаря на минималните изисквания, заложени в техническата 
спецификация, са налице четири от горепосочените оОстоятелез ва,

И допълнение към техническото предложение па участника, което 
отговаря на минималните изисквания, заложени в зохничеекптн 
спецификация, са палице три от горепосочените обстоятелства.

20
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В допълнение към техническото предложение на участника, което 
отговаря на минималните изисквания, заложени в техническата 
спецификация, са налице две от горепосочените обстоятелства.

В допълнение към техническото предложение на участника, което 
отговаря на минималните изисквания, заложени в техническата 
спецификация, е налице едно от горепосочените обстоятелства.

Техническото предложение на участника, което отговаря па 
минималните изисквания, заложени в техническата спецификация, но 
не съдържа нито едио от надграждащите по горепосочени 
обстоятелства.

П о отношение на показател Т2 -  Методика за управление и контрол на 
изпълнението, ще се присъждат съответно по 25, 2 0 ,1 5 ,1 0 , 5 и 1 т.

Участникът е разработил и предложил М етодика за управление на 
качеството, като част от концепцията си за изпълнение на поръчката, 
която включва:

• Създаване и прилагане на механизъм за мониторинг, измерване 
и оценяване на качеството и организационната структура по 
управлението и изпълнението на всички дейности по 
поръчката.

• Участникът е предложил линиите на взаимодействие и 
йерархично положение и докладване вътре и извън екипа.

Предвидени мерки за наблюдение и контрол на изпълнението 
на дейностите, като част от подхода за управление 
изпълнението на поръчката.

Предвидени мерки и механизми за осигуряване на вътре 
екипната комуникация при разпределение на задачите и 
отговорностите на членовете на екипа, както и при 
комуникацията с Възложителя.

Създаване и прилагане на методика и средства за 
документиране на извършваните действия, свързани с процеса 
на изпълнението на дейностите по поръчката.
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Участникът е разработил и предложил М етодика за управление на 20
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качсспнло к и т  чап 01 копцепцпяш си ча изпълнение па п орьч кта . 
к о я т  включва ч е тр п  01 Iореиосочешгю обс ипи слез ва,

У чаетпкъа е разработи и предложил Методика ча управление па 
качеството като чает от концепцията еи ча изпълнение па поръчката, 
която иключиа 'три 01 ) орепосочешпс обсипи слез ва,

Участникът е разработил н предложил Методика ча упранление па 
качеството казо част от концепцията си ча ичт.лиеиие па поръчката, 
която иключиа две от горепосочените обезоя телезиа.

Участникът е разработил и предложил Методика ча управление на 
качествочч) като част от концепцията си ча ичт.лиеиие па поръчката, 
която включва едно от горепосочените обстоятелства.

Техническото предложение па участника, което отговаря на 
минимални те изисквания, чаложепи в техническата спецификация, но 
не съдч.ржа нито едно от надграждащите по горепосочени 
обстоятелства,

Офертите па участници те ще се оценяват по описаната по-горе скала след експертна 
оценка, сьобразно чл. 70, ал. 7, т. 3, б. „б“ от ЗОМ. За получаване па съответния брой точки, 
за всеки един предложен допълнителен елемент/компонент следва да е видпо по какъв 
начин иеговоч’о изпълнение ще допринесе за повишаване на качеството на изпълнение и 
постигане на резултатите от съответната дейност/лоддейпост/задача, както и на договора 
като цяло.

Всеки член на комисията поставя ипдивидуална обоснована оценка по всеки 
подпоказател за всеки допуснат участник. Крайната оценка по конкретния подпоказател за 
конкретния участник се получава като средноаритметична стойност от оценките на всеки 
член на комисията.

Оценката за показателя К2 е сбор от точките по подпоказатели Т1 и Т2, както
следва:

К2 = (Т1 + Т2) х 50%

Получените числа при извършването на посочените по-горе аритметични действия 
се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Комплексна оценка (КО):

Комплексната оценка на участниците се получава като сума от оценките на офертата 
по двата показателя, изчислени по формулата:

КО = К1 + К2

Получените числа при извършването на посочените по-горе аритметични действия 
се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Срок за получаване на офертите:
Дата: 08.11.2018г. Час: 17.00

Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 календарни дни

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 09.11.2018г. Час: 10.00
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М н о ю  па ш п а р я н с  на о ф с р п п е :  н oi радаза на община Кос i ипброд, гр. К оеш иброд , и,к.Л.’ И), уд. 
„Охрид“ ,№> I . О т п р я н е т  на о ф е р т а  с с публично п на т ч  о m o i  п т  да прнсыч n a i  п р е д о  a m  п ели  на 
участниците, съгласно чл.97. ал.З от I II 13011.

Информации относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка е iipoein и/илн програма, (|)инанеиран/а със с р е д с т в  от  

европейските фондове и програми: |х |  Да 11 11с
Проекта ще се осъществява е финансовата подкрепа на 11рограмата ча развитие на селски те райони 
2014г.-2020г, по подмярка 7.5. „Инвестиции ча публично полчвапе в инфраструктура ча отдих, 
■туристическа информация и малка но мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони ча, сьфинанеирап от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд ча регионално развитие и в обхвата на С тратегията  ча в од ен о  от  общ ности  те мес тно 
развитие ма М ИЕ „К о сти н б р о д  - С в о ге”

Друга информация

1. Други условия ча изпълнение на поръчката:
В настоящата обществена поръчка не се допуска, пряко или косвено, участието на дружества 
регистрирани в юрисдикции е преференциален данъчен режим и па свързаните е тях лица, 
включително и чреч гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по чл. 4 от 
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции е 
преференциален данъчен режим, свързаните е тях лица и техните действителни собственици,

Изискванията по техническата спецификация се считат за задължителни минимални 
изисквания към офертите. Неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата. За 
всеки конкретно посочен в настоящата техническа спецификация стандарт, спецификация, 
техническо одобрение или друга техническа референция, Възложителят приема и еквивалентни 
такива.

Срокът за изпълнение на договора ще бъде посочен от оферента, считано от датата на 
подписване на договора от страните.

2. Приложения към обявата са:

Документация с Указания за подготовка иа офертата е Технически спецификации, образци на 
документи и проект на договор..

Документацията, образци за попълване и всяка друга информация за обществената поръчка е 
публикувана на интернет страницата на Община Костинброд на интернет адрес: http://kostinbrod.bg/. 
раздел „Профил на купувача“, Раздел „Способи по чл.20, ал.З от ЗОП”, в преписката на Обява 2018- 
12, е хипервръзка на преписката: http://kostinbrod.bg/archives/19025

Офертите трябва да бъдат представени и адресирани до: Община Костинброд, п.к. 2230, град 
Костинброд, адрес: гр. Костинброд, ул.Охрид №1.

Дата на настоящата обява 
Дата: 01.11.2018г.

В ъ злож и тел
Трите имена: Трайко Андреев Младенов
Длъжност: Кмет на община Костинброд О о  * О т  ^

http://kostinbrod.bg/
http://kostinbrod.bg/archives/19025



