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Това обявление в интернет страницата на TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276940-2016:TEXT:BG:HTML

България-Костинброд: Консултантски услуги по
управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги

2016/S 153-276940

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Община Костинброд
000776363
ул. „Охрид“ № 1
Костинброд
2230
България
Лице за контакт: Снежа Трендафилова
Телефон:  +359 72168712
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com 
Факс:  +359 72168777
код NUTS: BG412
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://kostinbrod.bg
Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/9403

I.2) Съвместно възлагане

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
http://kostinbrod.bg/archives/9403
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за
контакт
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са
достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://kostinbrod.bg/archives/9403

I.4) Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги

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

II.1.1) Наименование:

mailto:kostinbrod.bg@gmail.com
http://kostinbrod.bg
http://kostinbrod.bg/archives/9403
http://kostinbrod.bg/archives/9403
http://kostinbrod.bg/archives/9403


ОВ/S S153
10/08/2016
276940-2016-BG

- - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 2 / 7

10/08/2016 S153
http://ted.europa.eu/TED

- - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура
Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

2 / 7

Консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект във връзка с под-мярка 7.2 към
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Референтен номер: ОП-2016-9

II.1.2) Основен CPV код
79400000

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:
В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП, необходимите характеристики на предмета на обществената
поръчка са подробно индивидуализирани в Техническите спецификации на изискванията на
Възложителя („Техническите спецификации“), съдържащи се в Том II-Книга II от документация за
обществена поръчка. Поръчка обхваща изпълнение на следните дейности:
а) Дейност № 1: Изготвяне и окомплектоване на заявление за подпомагане и проектно предложение за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
б) Дейност № 2: Консултантски услуги при управлението и изпълнението на проекта.

II.1.5) Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 120 000.00 BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
79400000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG412
Основно място на изпълнение:
Община Костинброд.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената
поръчка са подробно индивидуализирани в Техническите спецификации на изискванията на възложителя
(„Техническите спецификации“), съдържащи се в Том II-Книга II от настоящата документация за
обществена поръчка. Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнение на следните дейности:
а) Дейност № 1: Изготвяне и окомплектоване на заявление за подпомагане и проектно предложение за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
б) Дейност № 2: Консултантски услуги при управлението и изпълнението на проекта.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: (Тп) Техническо предложение — по скала за оценяване / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 120 000.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 30
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Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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: Под-мярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

II.2.14) Допълнителна информация
Цел на обществена поръчка е да се осигури високо квалифицирана експертна подкрепа на възложителя
за подготовката и управлението на проект „Реконструкция на общинска пътна мрежа с обхват: Път II-81/
о.п. София-Костинброд/ — ФАО, Път I-8/Драгоман-София/ - Петърч“, Път II-81/Костинброд-Градец/ -
кв. Обединение, Път III-811 /Богьовци-Сливница/ -Безден и Път /Градец–Царичина/, финансиране и
реализирането му.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с
вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
В съответствие с чл. 10, ал. 1 от ЗОП участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може
да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения,
както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги, съгласно законодателството на
държавата, в която то е установено.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Участникът:
а) да е реализирал среден общ годишен оборот за последните 3 приключили финансови години (2013 г.,
2014 г. и 2015 г.) не по-малко от 200 000 BGN (двеста хиляди лева);
б) да е реализирал среден годишен оборот от консултантски и/или правни услуги в областта на
подготовката и/или управлението на проекти или договори, финансирани със средства от европейските
структурни и инвестиционни фондове и/или аналогични национални или международни грантови
инструменти и/или от международни проекти, за последните 3приключили финансови години (2013 г.,
2014 г. и 2015 г.) в размер равен или надвишаващ 180 000 BGN.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Участникът:
а) да е реализирал среден общ годишен оборот за последните 3 приключили финансови години (2013 г.,
2014 г. и 2015 г.) не по-малко от 200 000 BGN (двеста хиляди лева);
б) да е реализирал среден годишен оборот от консултантски и/или правни услуги в областта на
подготовката и/или управлението на проекти или договори, финансирани със средства от европейските
структурни и инвестиционни фондове и/или аналогични национални или международни грантови
инструменти и/или от международни проекти, за последните 3 приключили финансови години (2013 г.,
2014 г. и 2015 г.) в размер равен или надвишаващ 180 000 BGN. При подаване на оферта участниците
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попълват само съответния раздел в ЕЕДОП. Поставеното изискване се доказва с документи по чл.
62, ал. 1, т. 4 от ЗОП — справка за общия оборот на участника, в случай, че същите не са достъпни
чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни, които участникът, определен за
изпълнител, представя преди сключване на договор за обществена поръчка. Когато по основателна
причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може
да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който
възложителят приеме за подходящ.

III.1.3) Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
71. В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП възложителят определя следните минимални критерии, въз
основа на които се установява, че участниците разполагат с необходимите ресурси и опит за изпълнение
на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Участникът е длъжен да осигури: Ръководител екип — специалност „Стопанско управление“,
„Икономика“, „Счетоводство и контрол“, „Финанси“, „Право“ или еквивалентна, минимум 5 /пет/ години
общ професионален опит и 3 /три/ години опит по специалността; Експерт икономист — специалност
„Икономика“, „Счетоводство и контрол“, „Финанси“ или еквивалентна, минимум 5 /пет/ години общ
професионален опит и 3 /три/ години опит по специалността; Експерт юрист — специалност „Право“ или
еквивалентна, минимум 5 /пет/ години общ професионален опит и 3 /три/ години опит по специалността;
Експерт СМР — специалност „Архитектура“, „Промишлено и гражданско строителство“, „Строителство
на сгради и съоръжения“ или еквивалентна, минимум 5 /пет/ години общ професионален опит и 3 /три/
години опит по специалността. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 6 от
ЗОП — списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната
компетентност на лицата, който участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на
договор за обществена поръчка. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел
в ЕЕДОП.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.1) Информация относно определена професия

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Изпълнителят представя на гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 5 на сто от
стойността на договора със срок на валидност до пълното изпълнение на всички дейности, предмет на
поръчката, по ред описан в документацията. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
а) парична сума по указана от възложителя сметка;
б) банкова гаранция;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Настоящата обществена поръчка
има за цел подобряването на състоянието на публичната инфраструктура на Община Костинброд с
реализиране на проект с предмет: „Реконструкция на общинска пътна мрежа с обхват: Път II-81 /о.п.
София -Костинброд/ — ФАО, Път I-8 /Драгоман-София/ — Петърч”, Път II-81 /Костинброд — Градец/ —
кв.Обединение, Път III-811 /Богьовци — Сливница/ — Безден и Път /Градец — Царичина/“.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание
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IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
В ДВ (брой 60, от дата 2.8.2016 г.). е обнародва Наредба № 12 от 25.7.2016 г. за прилагане на подмярка
7.2. за развитие на селските райони за периода 2014 — 2020 г. Приемът на заявления е от 2.9. и до
3.10.2016 г. със заповед №. РД-09-552/02.08.2016 г. на МЗХ се уреждат условията и изискванията за
прилагането на Наредбата. Настоящата обществена поръчка включва дейности по Изготвянето на
заявлението за подпомагане и комплектоването на необходимите документи по проектното предложение
(Дейност № 1), които следва да се извършат в обявения от МЗХ срок. Срокът за изпълнение на тази
дейност от поръчката е до 30 дни, но не по-късно от 5 (пет) к. дни преди крайната дата за прием и е
обстоятелство, изискващо спешно възлагане на поръчката и изпълнение на дейност 1 в определения
срок. Поради което е и Решението за максимално съкращаване на сроковете за провеждането на
поръчката по реда на чл. 74, ал. 4 от ЗОП. Цели се осигуряване на финансиране и реализ. значим за
община инфрастр. проект.

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето
или на диалога

IV.1.6) Информация относно електронния търг

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

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/08/2016
Местно време: 17:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 25/08/2016
Местно време: 10:00
Място:
Общинска администрация Костинброд, гр. Костинброд, ул. „Охрид“ № 1.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват кандидатите или техни
упълномощени представители, както и представители а средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

VI.2) Информация относно електронното възлагане
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VI.3) Допълнителна информация:
Предвид факта, че обществена поръчка е подготвена преди приемане на окончателните нормативни
документи, свързани с реализирането на проектите, предмет на поръчката, за целите на изпълнението
на настоящия договор: възникнали след откриването на процедурата правила и указания на
Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., които поставят клаузи от изготвения проект на договор в
противоречие с тях или клаузи от проекта на договор уреждат по различен начин отношенията между
страните, имат предимство пред клаузите на настоящия договор. В този смисъл възникването на нови
правила и условия в нормативен документ, договорът за безвъзмездна финансова помощ, както и
всякакви други документи и указания от УО, свързани с размера на цената по проекта на договор, начина
на плащане, начина на отчитане, както и всякакви други условия от настоящата поръчка, продиктувани
от новите правила, се считат за основание за промяна на сключения договор по смисъла на чл. 116, ал.
1, т. 1 от ЗОП, като обхватът и естеството на възможните изменения, както и условията, при които те
могат да се използват не трябва да води до промяна в предмета на договора. Към датата на решението
за отриване на процедурата и обявяване на поръчката не е осигурено финансиране за дейностите,
предмет на същата. Доколкото качественото изпълнение на Дейност № 1 е ключова предпоставка за
успешно кандидатстване на Община Костинброд пред ДФЗ и осигуряване на проектното финансиране,
то одобрението на проектното предложение от страна на ДФЗ, се приема като елемент от фактическия
състав на изпълнението на тази дейност. В този смисъл Дейност № 1 ще се извършва на риск на
изпълнителя и ще се счита за изпълнена с договореното качество само в случай на одобрение на
проектното предложение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ между ДФЗ и
Община Костинброд.
30. В съответствие с чл. 114 от ЗОП изпълнението на Дейност № 2 ще се счита за възложено
под отлагателното условие за одобрение на проектното предложение и сключване на договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между ДФЗ и Община Костинброд. В случай,
че проектното предложение не бъде одобрено от ДФЗ и не бъде сключен договор за отпускане на
финансова помощ за изпълнение на проекта, Дейност № 2 няма да се изпълнява. В такъв случай никоя
от страните (Община Костинброд и изпълнителя) не дължи обезщетение за вреди или пропуснати
ползи на другата страна. С пълен и неограничен достъп до документацията, образци за попълване и
съобщения за обществената поръчка на адрес: http://kostinbrod.bg/archives/9403

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
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
На основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП настоящата обществена поръчка се възлага чрез открита процедура
по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

http://kostinbrod.bg/archives/9403
mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg
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VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/08/2016




