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България-Костинброд: Консултантски услуги по
управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
2016/S 141-254856
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 — правоспособен юрист, Теодора Гогова — зам. кмет
Телефон: +359 72168712 / 72168719
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Факс: +359 72168777
код NUTS: BG412
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.kostinbrod.bg
Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/9401
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/9401
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

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:
Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на пр. предложение, управление и отчитане на
проект по мярка 7.2. на ПРСР 2014-2020 г., след отпускане на ДФП.
Референтен номер: ОП - 2016 -8
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II.1.2)

Основен CPV код
79400000

II.1.3)

Вид на поръчка
Услуги

II.1.4)

Кратко описание:
Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект, необходим
на община Костинброд за кандидатстване с проектно предложение по Мярка М07—Основни услуги
и обновяване на селата в селските райони, Под мярка 7.2.Подкрепа за инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването па всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия на ПРСР 2014-2020 г.
за проект Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч, общ. Костинброд;
Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Драговищица и с. Голяновци, общ.
Костинброд. Реконструкция на водопровод по ул. Момчил войвода от о.т. 293 до о.т. 398. Д-ст 1:
Изготвяне и окомплектоване на заявление за подпомагане и пр. предложение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ до 60 000 BGN и Д-ст 2: Консултантски услуги при управлението,
изпълнението и отчитането на проекта с прогнозен лимит от 60 000 BGN.

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:
Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект, необходим
на община Костинброд за кандидатстване с проектно предложение по Мярка М07 —Основни услуги
и обновяване на селата в селските райони, Под мярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването па всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия на Програма за развитие на
селските райони 2014-2020 г., за реализацията на инвестиционен проект с предмет, в съответствие с
Указанията за кандидатстване от ДФЗ-РА за Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа
на с. Петърч, община Костинброд; Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата
Драговищица и Голяновци, община Костинброд; Реконструкция на водопровод по ул. Момчил войвода
от о.т. 293 до о.т. 398, гр. Костинброд. 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.
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II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение-по точковата система на оценяване по скалата
посочена в Документацията / 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
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. на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

II.2.14)

Допълнителна информация
90. Възложителят предлага неограничен и пълен пряк безплатен достъп до документацията за
обществената поръчка в профила на купувача на електронната страница на Възложителя: http://
kostinbrod.bg/archives/9401 Същата може безплатно да се изтегли на посоченият линк.
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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

III.1.2)

Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Участниците да отговарят на следните изисквания:
a. да са реализирали 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);
b. да са реализирали 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 (сто и осемдесет хиляди лева).
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1. Участниците да отговарят на следните изисквания:
a. да са реализирали 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);
b. да са реализирали 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
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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 (сто и осемдесет хиляди лева). В
съответствие с чл. 62 от ЗОП за доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците
се представят следните документи, във връзка с поставените изисквания: а) справка за общия оборот
за 2013 г., 2014 г. и 2015 г.; б) справка за („конкретния“) годишен оборот за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. в
стопанската област, попадаща в обхвата на поръчката; в) годишните финансови отчети за 2013 г., 2014 г.
и 2015 г.
III.1.3)

Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Необходими ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за
качество.
2. Екип от специалисти от съответните области с достатъчно опит, стаж и с необходимата
професионална квалификация за да осигурят точно, качествено и своевременно изпълнение на
поръчката.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1. За изпълнението на поръчката участника е длъжен да осигури:
1.1. 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;
1.2. Експерт икономист — специалност „Икономика“, „Счетоводство и контрол“, „Финанси“ или
еквивалентна, минимум 5 /пет/ години общ професионален опит и 3 /три/ години опит по специалността;
1.3. Експерт юрист — специалност „Право“ или еквивалентна, минимум 5 /пет/ години общ
професионален опит и 3 /три/ години опит по специалността;
1.4. 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;
1.5. Технически сътрудник. Участниците представят: Списък на екипа от експерти, които ще отговарят
за изпълнението на поръчката, за която се предлага всяко лице. Към списъка следва да се приложат
Автобиография и декларация — съгласие за участие в екипа за изпълнение на обществената поръчка
представя се от всеки 1 от предложените експерти -Образец 3.
2. За удостоверяване и доказване на техническите и професионалните способности на участниците се
попълва Част IV, раздели „В“ и „Г“ от ЕЕДОП и се представят 1 или няколко от следните документи и
доказателства, във връзка с поставените изисквания:
а) списък на изготвените проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
за реализиране на проекти, финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни
фондове и/или аналогични национални и/или от международни проекти или международни грантови
инструменти за последните 3 години от датата на подаване на офертата, удостоверени с референции
или други еквивалентни документи, издадени от възложителите на съответните дейности/услуги;
б) списък на изпълнените услуги или дейности по управление и отчитане на проекти, финансирани чрез
средства от европейските структурни и инвестиционни фондове и/или аналогични национални и/или от
международни проекти или международни грантови инструменти, удостоверени с референции или други
еквивалентни документи, издадени от възложителите на съответните дейности/услуги.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да
представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП,
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когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключването на
договор за обществена поръчка, на рамково споразумение или възлагане на поръчка въз основа на
рамково споразумение Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави
актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и
съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и
третите лица, ако има такива.
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:
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.
Участниците не могат да подават оферта само за част от дейностите, предмет на настоящата
обществена поръчка. Към датата на решението за отриване на процедурата и обявяване на поръчката не
е осигурено финансиране за дейностите, предмет на същата.
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. В съотв. с чл. 114 от ЗОП, Дейност 2, ще се счита
за възложена под отлагателното условие за одобрение на проектното предложение и сключване на ДБФ.
При неподписване на договор с ДФЗ-РА, Дейност 2 няма да се изпълнява.

III.2.3)

Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура
IV.1)
Описание
IV.1.1)

Вид процедура
Открита процедура

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: 29/08/2016
Местно време: 16:00

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
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Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)

Условия за отваряне на офертите
Дата: 30/08/2016
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

VI.3)

Допълнителна информация:
Предвид факта, че обществена поръчка е открита 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.
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. 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.

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
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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).

VI.4.4)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Община Костинброд
ул. „Охрид“ № 1
Костинброд
2230
България
Телефон: +359 72168712
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Факс: +359 72168777
Интернет адрес:http://kostinbrod.bg/archives/9401

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/07/2016
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