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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: 3300-499 от дата 25/09/2014
Коментар на възложителя:
Публична покана по реда на Глава "Осем а" от ЗОП с предмет: 
„Избор на консултант за осъществяване на консултантски услуги, 
свързани с управлението на проект „Строителство и реконструкция 
на вътрешна водопроводна мрежа в част от населените места на 
община Вършец и рехабилитация на ул. Република от ОТ322 до ОТ359 
- гр. Вършец“  по договор 12/321/01457 от 19.12.2013 г.на Община 
Вършец с ДФ „Земеделие” за отпускане на финансова помощ по Мярка 
321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” от ПРСР 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР”

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 Република 

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.

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
 „Избор на консултант за осъществяване на консултантски услуги, 
свързани с управлението на проект „Строителство и реконструкция 
на вътрешна водопроводна мрежа в част от населените места на 
община Вършец и рехабилитация на ул. Република от ОТ322 до ОТ359 
- гр. Вършец“  по договор 12/321/01457 от 19.12.2013 г.на Община 
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Вършец с ДФ „Земеделие” за отпускане на финансова помощ по Мярка 
321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” от ПРСР 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР”

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 79411000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Изпълнение на всички консултански дейности вързани с 
управлението на проект „Строителство и реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа в част от населените места на община Вършец и 
рехабилитация на ул. Република от ОТ322 до ОТ359 - гр. Вършец“  
по договор 12/321/01457 от 19.12.2013 г.на Община Вършец с ДФ 
„Земеделие” за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 
от ПРСР 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР”

Прогнозна стойност
(в цифри): 43656   Валута: BGN

Място на извършване
община Вършец, населените места: гр.Вършец, с.Спанчевци,  
с.Драганица, с.Черкаски и с.Горно Озирово

код NUTS:  
BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
I. Изискуеми документи: 1) Оферта за участие, с посочен срок на 
валидност на офертата – по образец; 2) Подробен списък (опис) на 
документите и информацията, съдържащи се в офертата –по образец; 
3) Представяне на участника –по образец; 4.1) Договор за 
създаване на обединение/консорциум, когато участникът е 
неперсонифицирано такова, съставен в съответствие с изискванията 
на Възложителя – оригинал или нотариално заверено копие; 4.2) 
Документ, подписан от всички участници в 
обединението/консорциума, в който определят едно лице, което да 
представлява обединението при изпълнението на настоящата 
обществена поръчка – оригинал, в свободна форма; 4.3) Декларация 
от членовете на обединението – по образец;5) Декл. по чл. 47, 
ал. 9 от ЗОП - по образец; 6) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 
от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители - по 
образец; 7) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 
- по образец; 8.1) Списък-декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП за изпълнени консултантски услуги, сходни с предмета на 
поръчката. 8.2) Удостоверения, издадени от получателя на 
услугата или от компетентен орган, или посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за услугата. 9.1) 
Списък - декларация за лицата от екип, определени от Участника 
за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката – по образец 
9.2) Професионални автобиографии - по образец 9.3) Декларация от 
всеки един от експертите, част от екипа на участника, за 
ангажираност в изпълнението на поръчката - по образец. 10) 
Нотариално пълномощно на лицето, подписало офертата – в 
оригинал.11) Декларация за приемане условията на договора – по 
образец. 12) Декларация на участник за спазване на условията за 
участие в обществената поръчка –по образец.13) Декларация по чл. 
56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - по образец. 14) Декларация по чл. 56, 
ал. 1, т. 11 от ЗОП –по образец; 15) Техническо предложение за 
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изпълнение на поръчката; 16) Ценово предложение.
ІI. Минимални изисквания: Участникът трябва да притежава валидна 
застрахователна полица за гражданска отговорност на юридически 
лица за лицето (лицата), което/-ито ще осъществяват консултации 
и управление на проекта. Застраховката трябва да е валидна към 
датата на подаване на офертата. Доказва се със заверено от 
участника копие на полицата . 
ІІI. Минимални изисквания за технически възможности и 
квалификация: Всеки участник в процедурата трябва да отговаря на 
следните минимални изисквания: а) Да е изпълнил договор с 
еднакъв или сходни с предмета на поръчката предмет, за период от 
три години до датата за подаване на офертата. Доказва се със 
следните документи: Списък на изпълнените договори с еднакъв или 
сходни с предмета на поръчката предмет,изпълнени от участника за 
период от 3 (три) години до крайната дата за подаване на 
офертите, придружен с удостоверение от възложителя/ите, 
който/които са получатели на услугите, в което се посочва какви 
услуги съдържа предметът на договора и точната дата, на която е 
прието неговото изпълнение. Забележка: Списъкът трябва да 
съдържа само договори, чието изпълнение е прието от 
възложителите, включително и в 2014г., ако има такива. Под 
предмет „еднакъв или сходен с предмета на поръчката” следва да 
се разбира извършване на управление и мониторинг и/или 
изпълнение и отчитане на проекти за реализиране на 
инфраструктурни обекти/строежи.
б) Да има на разположение следния екип: • 1 (един) - дипломиран 
юрист, със стаж минимум 5 (пет) години като  юрист и  с опит -не 
по-малко от 2 (две) години  в управлението на проекти, 
съфинансирани от ЕС;
• 1 (един) дипломиран магистър икономист или еквивалентно 
образование, със стаж по специалността минимум 5 (пет) години с 
опит - не по-малко от 2 (две) години в управлението на проекти, 
съфинансирани от ЕС;   
• 1 (един) специалист - строителен инженер или еквивалентно 
образование - със стаж като строителен инженер не по- малко от 5 
(пет) г. и  с опит - не по-малко от 2 (две) години в 
управлението на проекти, съфинансирани от ЕС.

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

Показатели за оценка на офертите
Показатели за оценяване:
T - Обща техническа оценка;
Фn - Цена за изпълнение (предложена от участника цена в лева без 
ДДС).
Относителна тежест на показателите за оценяване:                                            
T = 50 % 
Фn = 50 %
1. Техническа оценка T (Организация и методология на 
изпълнението) - максимален брой 100,00 точки на техническото 
предложение, съгласно долната таблица.  
Общата техническа оценка на всяко едно от предложенията се 
изчислява по следната формула: 
Т = (Тn / Tmax) х 100,00, където:
Тn - резултата от оценката на членовете на комисията за 
оценяваната оферта, определени по реда, разписан в долната 
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таблица.
Tmax – максимално поставената оценка в точки по подпоказателя на 
участник в процедурата по реда, разписан в долната таблица.
Т - резултатната техническа оценка на оценяваната оферта.
Организация и методология на изпълнението, която включва 
предложение за изпълнение на дейностите, необходими за постигане 
на очакваните резултати от изпълнение на услугата, съобразно 
изискванията на Техническата спецификация, с предложено 
разпределение на задачите и отговорностите между експертите във 
връзка с изпълнение на дейностите по договора и предложения за 
намаляване на влиянието на рисковете при изпълнение на договора 
или ограничаването им, както и за прилагане на мерки, според 
участника.
Оценките на предложенията се поставят при обективно разглеждане 
на следните обстоятелства:
Предложения, които отговарят на изискванията на възложителя от 
техническата спецификация, добрите професионални практики и 
методиката за оценка и са съобразени с предмета на поръчката;
50,00 т.
Предложения, които отговарят на изискванията на възложителя от 
техническата спецификация и методиката за оценка и са съобразени 
с предмета на поръчката, но съдържат несъществени непълноти. 
Това са тези предложения, които са разработени в пълно 
съответствие с изискванията, посочени в спецификацията, добрите 
практики при управлението на инвестиционни проекти, финансирани 
със средства от фондовете на Европейския съюз (ЕС), гарантират 
успешното изпълнение (в рамките на правомощията на бъдещия 
Изпълнител) на Договора за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП), 
но съдържат незначителни / несъществени непълноти;20,00 т.
Предложения, които отговарят на изискванията на възложителя от 
техническата спецификация и методиката за оценка и предмета на 
поръчката, но не са достатъчно конкретни или не са подробни, 
предвид разписаните в техническата спецификация изисквания за 
начина на структуриране и съдържание на техническата оферта или 
в тези предложения са установени части от офертата, насочени за 
изпълнение на други договори, които не са предмет на тази 
обществена поръчка или предложенията са общи и могат да се 
отнесат към изпълнение на дейности по управление на други 
инвестиционни проекти, финансирани от фондовете на ЕС.5,00 т.

Предложения, които не отговарят на техническата спецификация или 
в които липсва обособена и описана съответна част от офертата, 
ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Дефиниция на понятия:
* Несъществени/Незначителни - са тези непълноти в техническото 
предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но 
са например пропуски в изложението, липса на детайлна информация 
и други подобни. Налице са, когато липсващата информация може да 
бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата 
на участника. Несъществените непълноти/пропуски не могат да 
повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на 
проекта и правилната технологична последователност. Ако 
липсващата информация не може да бъде установена от други части 
в офертата, се приема наличието на „съществени непълноти“ на 
офертата и съответният участник се предлага за отстраняване от 
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процедурата за възлагане на обществената поръчка.
Продължава в раздел "Допълнителна информация"

Срок за получаване на офертите
Дата: 07/10/2014 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:
** Подробно/Конкретно - описанието, което освен, че съдържа 
отделни етапи, видове дейности, не се ограничава единствено до 
тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи 
текстове, свързани с обясняване на последователността, 
съдържанието на отделните документи или други факти, имащи 
отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и 
надграждане над предвидените технически спецификации и 
изисквания.
*** Съществени/Значителни - са тези непълноти в техническото 
предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на 
възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация 
или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти, 
правилата на ПРСР и технически изисквания, като например 
несъответствие между изискуеми задачи и дейности и постигане на 
съответни параметри и предлагани такива и други подобни. При 
установени съществени непълноти в техническо предложение на 
участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване. 
**** Ясно - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено 
посочва конкретния етап, конкретния вид дейност по начин, по 
който същият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени 
етапи/съответно останалите предвидени видове дейности.
2. Финансова оценка - Фn - максимален брой - 100,00 точки:
Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са 
подготвени и представени в съответствие с изискванията на 
документацията за участие в процедурата. 
При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се 
приема словесното изражение на сумата.
Оценка на финансовото предложение:
Фn - финансова оценка на предлаганата от участника цена за 
изпълнение на поръчката за всеки участник се изчислява по 
формулата:
Фn = (Цmin / Цn) х 100.00, където:
Цmin - минималната предложена цена, сред всички допуснати до 
оценка оферти.
Цn - цената предложена в n-тата (конкретната) оферта.
Фn се изчислява до втория знак след десетичната запетая.  
3. Обща оценка - Оn - максимален брой - 100,00 точки:
Общата оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и 
финансовата оценка:
Оn = Тn х 0.50 + Фn х 0.50, където:
Оn - общата оценка на n-тата оферта.
Тn - техническата оценка на n-тата оферта.
Фn - финансовата оценка на n-тата оферта.
Крайното класиране на участниците се извършва по броя на 
точките, получени за всеки участник. 
На първо място се класира участникът, получил най-висока обща 
оценка. 
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Забележка: В случай че комплексните оценки на две или повече 
оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази 
оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и 
цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-
висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна 
стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се 
определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за 
определяне на изпълнител между класираните на първо място 
оферти. Закръгляването на точките по всеки показател, 
подпоказател общата оценка се извършва до втория знак след 
десетичната запетая.
Забележка: Участници, предложили цена, по-висока от прогнозната 
ще бъдат отстранени от участие в процедурата!
Офертите на участниците следва да бъдат изготвени съгласно 
изаскванията на чл. 101в, ал. 1 от ЗОП и да съдържат изискващите 
се документи съгласно настоящата публична покана. 
Минимален срок на валидност на офертата - 30 /тридесет/ 
календарни дни.
Офертите се подават съгласно изискванията на чл. 101в, ал. 2 от 
ЗОП в запечатан непрозрачен плик  в деловодството на община 
Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана до 
17.00ч. на  07.10.2014г.
Получените оферти ще бъдат отворени в 10.00ч., на 08.10.2014 г., 
в Заседеталната зала в сградата на община Вършец с адрес: 
гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул."България" № 10, 
от комисия определена от възложителя  по реда на чл. 101г, ал. 1 
от ЗОП. 
Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до 
документацията за участие в процедурата на www.varshets.bg

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 06/10/2014 дд/мм/гггг
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