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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: 00850

Поделение: община Вършец

Изходящ номер: 3300-67 от дата 21/01/2014

Коментар на възложителя:
Публична покана по реда на Глава осма "а" от ЗОП за събиране на 
оферти за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: 
„Разработване на стратегически документи на община Вършец, както 
следва: Общински план за развитие на община Вършец за периода 
2014-2020 г., Стратегия за развитие на туризма в община Вършец, 
2014-2020; Детайлни правила и методики за мониторинг, контрол и 
последваща оценка при изпълнението на стратегическите документи 
на община Вършец” по проект „Координиране и хармонизиране на 
местни политики за устойчиво развитие на община Вършец”, Договор 
за БФП № 13-13-175/12.11.2013 г., осъществяван с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 
за развитие”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Община Вършец

Адрес
бул."България" № 10

Град Пощенски код Страна
Вършец 3540 България

Място/места за контакт Телефон
Общинска администрация - Вършец 09527 2222

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Антон Димитров Тошев

E-mail Факс
admin_varshetz@mail.bg 09527 2323

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.varshets.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

www.varshets.bg
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РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Разработване на стратегически документи на община Вършец 
описани, както следва:
1. Общински план за развитие на община Вършец за периода 2014-
2020 г.
2. Стратегия за развитие на туризма в община Вършец, 2014-2020 
г.
3. Детайлни правила и методики за мониторинг, контрол и 
последваща оценка при изпълнението на стратегическите документи 
на община Вършец” 
4.  Провеждане на кръгла маса;
5. Провеждане на съпътстващо обучение.
по проект „Координиране и хармонизиране на местни политики за 
устойчиво развитие на община Вършец”, Договор за БФП № 13-13-
175/12.11.2013 г., осъществяван с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за развитие”

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 75112100

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Разработване на стратегически документи на община Вършец 
описани, както следва:
1. Общински план за развитие на община Вършец за периода 2014-
2020 г. - 1 бр.
2. Стратегия за развитие на туризма в община Вършец, 2014-2020 
г. - 1 бр.
3. Детайлни правила и методики за мониторинг, контрол и 
последваща оценка при изпълнението на стратегическите документи 
на община Вършец” - 1 бр. пакет документи.
4.  Провеждане на кръгла маса - 1 бр. за 40 участника;
5.  Провеждане на съпътстващо обучение - 1 бр. за 15 участника;
обща прогнозна стойност - 

Прогнозна стойност

(в цифри): 53200   Валута: BGN

Място на извършване

гр. Вършец, община Вършец, област Монтана код NUTS:  

BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
Технически изисквания:
1. Изисквания и доказателства за икономическото и финансово 
състояние:
1.1. Участниците трябва да са реализирали за последните 3 (три) 
финансови години (2010, 2011, 2012 г.), или в зависимост от 
датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността 
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си,  общ оборот от дейността си в размер не по-малко от: 150 000 
лв. (сто и петдесет хиляди) без ДДС. Документ, с който се 
доказва; Информация за общия оборот на участника за последните 
три години, съгласно Приложение № 10 от документацията за 
участие; Oтчети за приходите и разходите за последните три 
отчетени години съгласно Закона на счетоводството или декларация 
(свободен текст), за обявени в Търговския регистър или Агенцията 
по вписванията - за юридическите лица и едноличните 
търговци.Когато участникът е обединение или консорциум, 
изискването за минимален общ оборот се отнася общо за 
участниците в обединението/консорциума. Информацията и 
документите, с които се доказва изискването за оборота се 
представят съгласно условията на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП.
2. Изисквания и доказателства за техническите възможности и/или 
квалификация:
2.1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е 
изпълнил поне 2 (два) договора, с предмет, сходен с предмета на 
поръчката, за последните 3 години, считано от крайния срок за 
подаване на офертата. Под „договори, сходни с предмета на 
настоящата поръчка” следва да се разбират услуги, свързани със  
следните дейности:  разработване на стратегии и/или концепции 
и/или методики и/или анализи и/или провеждане нa обществени 
форуми и/или обучения за публичния сектор.
Документи, с които се доказва:  Списък за изпълнени договори с 
предмет, сходен на предмета на поръчката за последните 3 (три) 
години, считано от крайния срок за подаване на офертата. 
(Приложение № 11); Заверено от участника копие на 
препоръка/референция или друг еквивалентен документ, доказващ 
добро изпълнение, със съответно надлежно оформени 
издател/възложител, период/срок на изпълнение, дейности по 
проекта; Когато участникът е обединение или консорциум, 
изискването за опит, сходен на предмета на поръчката, се отнася 
общо за участниците в обединението/консорциума. 
Информацията следва да бъде представена съгласно изискванията на 
чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП. 
3. Изисквания към екипа за изпълнение на поръчката: Минималният 
брой лица в екипа е 3 (три) – ръководител на екип и двама 
членове с експертни функции - Ръководител екип: Магистърска или 
еквивалентна степен в областта на правото, икономиката, 
регионално развитие или еквивалентна специалност; Минимум 5 
годишен общ професионален опит; Минимум 3 години управленски 
опит; Участие в  изпълнението на най-малко 2 /два/ 
договора/проекта във връзка с разработване на  анализи и/или  
стратегии и/или концепции и/или методики и/или  обучения в 
публичния сектор. Експерт Стратегическо планиране: Магистърска 
или еквивалентна степен в областта на икономиката, публична или 
бизнес администрация, регионално развитие или еквивалентна 
специалност; Минимум 5 годишен професионален опит в изготвяне на 
социално-икономически анализи;
Участие в най-малко 2 /два/ изпълнени договора в областта на 
изготвяне и оценка на стратегически документи на национално, 
регионално или местно ниво.Експерт Туризъм: Магистърска или 
еквивалентна степен в областта на икономиката, маркетинга,  
публична или бизнес администрация, стопанско управление или 
еквивалентна специалност; Минимум 5 годишен професионален опит в 
областта на туризма и/или маркетинга; Участие в най-малко 
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2 /два/ договора/проекта за разработване на стратегически 
документи в областта на туризма на национално,  регионално или 
местно ниво. Документи, с които се доказва: 
Участникът трябва да представи обща справка–декларация за 
образованието, професионалния опит и квалификация на експертите, 
отговарящи за изпълнението на поръчката съгласно Приложение № 
12. 
Продължава в раздел "Допълнителна информация"

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
Критерии за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна 
оферта” със следните показатели:
К1 - Организация за изпълнение на поръчката – 70 % 
К2 - Предлагана цена - 30%
Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата 
съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки 
показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, 
включително за относителната тежест, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава на 
всеки от показателите за определяне на икономически най-
изгодната оферта.
Комисията прилага методиката по отношение на всички, допуснати 
до оценка оферти, без да я променя.
В протоколите от своята работа, комисията излага мотивите си за 
поставената оценка по всеки един от елементите на експертната 
оценка, посочени в таблицата по-долу. Отделните елементи от 
техническата оферта имат различна тежест в общата оценка по 
показателя, с оглед на тяхната важност, от гледна точка на 
възложителя. Оценката по този показател се определя и се 
мотивира на база на подробната методика за оценка описана в 
документацията за участие в обществената поръчка.
Точни указания за определяне на комплексната оценка на офертата
І. Определяне на показателя  «Организация за изпълнение на 
поръчката – К1», където К1 = Пс+ Пп+ Пл+ Пр
ІІ. Определяне на показателя  «Предлагана цена – К2»:
ПоказателУказания за определяне на оценката
К2 ЦенаОценката се определя съгласно формулата:
К2 =  Цmin/Цсъотв х 100
където:
Цmin  - най – ниската предложена цена за изпълнение на поръчката
Цсъотв – предложената цена на съответния участник

Срок за получаване на офертите

Дата: 29/01/2014 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:

За всяко лице, включено в екипа, в офертата на участника трябва 
да е представена автобиография, съгласно Приложение № 13 от 
документацията за участие. Освен автобиографии на експертите, 
участникът следва да приложи и следните документи, доказващи 
квалификацията, общия и специфичния професионален опит на 
експертите: копия от дипломи за завършено висше образование и 
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документи за придобита допълнителна квалификация: копия от 
сертификати, трудови и/или служебни книжки и/или референции, или 
еквивалентни документи за доказване на 
трудови/служебни/облигационни отношения: други документи, 
доказващи изпълнението на изискването за професионален опит, 
като например договори придружени с приемо-предавателен 
протокол: СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ са подробно описани в 
документацията за участие в обществената поръчка.
ПЛИКЪТ СЪДЪРЖА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 1. Оферта. : 2. Списък на 
документите съдържащи се в офертата, попълнен, подписан и 
подпечатан от представляващия участника: 3. Декларация за 
приемане на условията в проекта на договора – изготвена в 
съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от 
участника: 4. Заверено от участника 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; заверено от участника копие от 
документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 
Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или 
юридическо лице или техни обединения, документите се представят 
в официален превод. Когато участникът е обединение, което не е 
юридическо лице, документите се представят съгласно чл. 56, ал. 
3 от ЗОП; 5. Споразумение или договор за създаване на обединение 
(когато  участникът е обединение, което не е юридическо лице) –
оригинал или нотариално заверено копие: 6. Документ, подписан от 
лицата в обединението, в който задължително се посочва 
представляващият; 7. Нотариално заверени пълномощни от всички 
членове в обединението, с които упълномощават едно лице, което 
да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са 
общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е 
юридическо лице и лицето, подаващо офертата, не е изрично 
вписано в споразумението, с което се създава обединението): 8. 
Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да 
представлява участника в процедурата  (когато участникът не се 
представлява от лицата, които имат право на това, съгласно 
документите му за съдебна регистрация.). Пълномощното следва да 
съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), 
както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да 
подпише офертата и да представлява участника в процедурата: 9.  
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 
1 (от буква ”а“ до „д”) и ал. 5, т. 1 от ЗОП – подписва се 
приложения към настоящата документацията образец в съответствие 
с чл. 47, ал. 4 от ЗОП: 10. Декларация за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – подписва се приложения 
към настоящата документация образец. Когато участникът е 
юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от 
лицата, които могат самостоятелно да го представляват: 11. 
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 12. Декларация за 
съгласие за участие като подизпълнител; 13. Декларация по чл. 
56, ал. 1, т. 12 от ЗОП ; 14. Справка-декларация за екипа от 
експерти, отговарящи за изпълнението на поръчката; 14.1. 
Автобиография.; Забележка: Когато се предвижда участие на 
подизпълнители, за тях трябва да представят документите по точки 
4, 9, 10, 11, 12 от настоящите указания; Минималните изисквания 
се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и 
дела на участието им: 15. Списък за изпълнени договори с 
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предмет, сходен на предмета на поръчката за последните 3 (три) 
години, считано от крайния срок за подаване на офертата: 16. 
Информация за общия оборот на участника за последните три 
години: 17. Техническа оферта: 18. Ценова оферта:

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 28/01/2014 дд/мм/гггг

УНП: dfc68801-e47b-4ccd-8bb7-2dc34155b64d 6


