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Проект на обявление
Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00850
Поделение: община Вършец
Изходящ номер: 3300-258 от дата 19/11/2013
Коментар на възложителя:
Обществена поръчка "открита процедура" по ЗОП с предмет: 
„Консултантски услуги по управление и мониторинг на проекти 
финансирани по Програма за развитие на селските райони за 
периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), със 
следните обособени позиции: 
Обособена позиция 1: „Консултантски услуги по управление и 
мониторинг на проект „МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН СПОРТЕН ЦЕНТЪР, 
РЕКОНСТРУКЦИЯ   НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТАДИОН И ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА 
ЗАЛА С ПОКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН в у.п.и.(Парц.IV) в Кв.90 
гр.Вършец”, финансиран по мярка 321 „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони”
Обособена позиция 2: „Консултантски услуги по управление и 
мониторинг на проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТНАТА 
МРЕЖА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ”, финансиран по мярка 321 „Основни услуги 
за населението и икономиката в селските райони”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

Официално наименование
община Вършец

Адрес
бул. България  №10

Град Пощенски код Държава
Вършец 3540 България

За контакти Телефон
Общинска администрация - Вършец 09572 2222

Лице за контакти
Антон Димитров Тошев

Електронна поща Факс
admin_varshetz@mail.bg 09572 2323

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):
www.varshets.bg

Адрес на профила на купувача (URL):
www.varshets.bg

Допълнителна информация може да бъде получена на:
Съгласно 1.1)
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Друго: моля, попълнете Приложение А.I
Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за  
състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на:

Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.II

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.III

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или  
местни подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или  
международна организация
Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и  
места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете): ______________

Да НеВъзложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и  

възложител/и

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
„Консултантски услуги по управление и мониторинг на проекти 
финансирани по Програма за развитие на селските райони за 
периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или  

услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на  
конкретния предмет на вашата поръчка)

(а) Строителство (б) Доставки (в) Услуги

Изграждане
Проектиране и  
изпълнение
Изпълнение с каквито и  
да е средства на  
строителство,  
съответстващо на  
изискванията,  
определени от  
възложителите

Покупка
Лизинг
Наем
Покупка на изплащане
Комбинация от  
изброените

Категория услуга  No 11
(Относно категориите  
услуги 1-27, моля вижте  
Приложения 2 и 3 от ЗОП)

Място на изпълнение на  
строителството

Място на изпълнение на  
доставката

Място на изпълнение на  
услугата
Община Вършец

код NUTS: код NUTS: код NUTS: BG312

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
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Възлагане на обществена поръчка Създаване на динамична система за  
доставки (ДСД)

Сключване на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

Рамково споразумение с няколко  
изпълнители

Рамково споразумение с един   
изпълнител

Брой: ________ или (когато е приложимо)  
максимален брой ________ на участниците в  
предвиденото рамково споразумение

Срок на рамковото споразумение:

Срок в години:  ________ или в месеци:  ________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок  надвишава четири години:

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато  

е приложимо):

Прогнозна стойност без ДДС (в цифри):  ________   Валута:
или от:  ________ до ________   Валута:

Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
„Консултантски услуги по управление и мониторинг на проекти 
финансирани по Програма за развитие на селските райони за 
периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), със 
следните обособени позиции: 
Обособена позиция 1: „Консултантски услуги по управление и 
мониторинг на проект „МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН СПОРТЕН ЦЕНТЪР, 
РЕКОНСТРУКЦИЯ   НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТАДИОН И ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА 
ЗАЛА С ПОКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН в у.п.и.(Парц.IV) в Кв.90 
гр.Вършец”, финансиран по мярка 321 „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони”
Обособена позиция 2: „Консултантски услуги по управление и 
мониторинг на проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТНАТА 
МРЕЖА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ”, финансиран по мярка 321 „Основни услуги 
за населението и икономиката в селските райони”

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 79410000

Да НеІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA) на Световната търговска организация

Да НеІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените  

позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на  

обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
само за една обособена  
позиция

за една или повече  
обособени позиции

за всички обособени  
позиции

Да НеІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

ІІ.2) Количество или обем на поръчката
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ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции,  

когато е приложимо)

Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на 
дейностите по проекта до изплащане на помощта: 
1)предоставяне на експертна помощ относно съставяните в рамките 
на изпълнението на проекта документи. 
2)комплектоване на заявките за плащане с изискуемите документи.
3)изпълнителят трябва да консултира Възложителя относно 
изпълнение на допълнителни указания от ДФ”Земеделие”.
4)контрол по спазване на календарния график за изпълнение на 
проекта – изготвяне на план за действие, мониторинг и отчитане 
на дейностите по проекта. 
5)дейности за отчитане на проекта – изготвяне на документите 
необходими за отчитане на проекта пред ДФ”Земеделие”.
6)други дейности, необходими при изпълнение на проекта и 
възникнали по време на изпълнението.
7)осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество и 
координация между всички заинтерeсовани страни, в рамките на 
проекта.
8)подготовка и представяне в отговор на въпроси и питания от РА, 
по време на изпълнение на проекта.
9)съдействие при верификации, разплащания и осчетоводяване на 
разходите. 
10)контрол върху провеждането на мерките за информация и 
публичност. 
11)администриране и докладване на нередности. 
12)мониторинг върху изпълнението на проекта, вкл. докладване на 
констатирани нередности и пропуски в документацията по проекта.
13)подготовка на искания за финансиране на разходи за ДДС към 
заявки за плащания.
14)подготовка и съдействие при подаване заявки за плащания, вкл. 
заявка за окончателно плащане по проекта.
15)при необходимост, подготовка и съдействие при подаване на 
заявка за безлихвен заем.
16)при необходимост, подготовка и съдействие при подаване на 
форма за наблюдение и оценка на проектите по мярка 322 
„Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за 
развитие на селските райони 2007- 2013г.
17)при необходимост, подготовка и съдействие при подаване на 
искане за модификация на договора.
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): 90000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

от:  ________ до ________   Валута:

Да НеІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

Ако да, описание на тези опции:

Опции се предвижда да се използват:
след: ________ месеца или:  ________  дни от сключване на договора (ако е известно)

Брой на възможните повторения (ако има такива): ________ или: между ________ и  
________

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):
след: ________ месеца или :  ________  дни от сключване на договора
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ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата на изпълнението 15/07/2015 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
1. Гаранция за участие в процедурата: за обособена позиция №1- 
600лв. и за обособена позиция №2- 300лв.
2. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 % от 
стойността му;
Гаранциите се представят като парична сума, внесена по банкова 
сметка на община Вършец в банка "Инвестбанк" клон София - 
Арсеналски офис Вършец, BG 65 IORT 8038 3300 4177 00, BIC 
IORTBGSF или под формата на банкова гаранция, съгласно 
приложените към документацията за участие в процедурата образци.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към  

съответните разпоредби, които ги уреждат:

Проектът е финансиран по Програма за развитие на селските райони 
за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по договора, както следва:
1) Авансово плащане в размер 50% (петдесет на сто) от стойността 
на договора за изпълнение на обществената поръчка, и се изплаща 
в срок до 30 (тридесет) работни дни от подписване на договора и 
след представяне на запис на заповед издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размера на авансовото плащане. Сумата на 
аванса се приспада от окончателното плащане.
2)Окончателно плащане на останалата част от стойността на 
договора се изплаща в срок до 3 месеца от въвеждане на 
управлявания обект в експлоатация, като се приспада авансовото  
плащане и след представяне на съответните документи, съгласно 
договора.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за  

изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е  

приложимо):

не

Да НеІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването  

им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:
I. Документи за подбор
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I.1.Списък на документите съдържащи се в офертата;
I.2.Оферта по образец;
I.3.Декларация за запознаване с условията на поръчката;
I.4.Административни сведения;
I.5.Копие от документ за регистрация на участника или единен 
идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския 
регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен 
търговец, или документ за самоличност, когато е физическо лице;
I.6.Удостоверение за актуално състояние на участника (само в 
случаите, когато участникът не е вписан в Търговския регистър и 
не разполага с ЕИК), издадено от компетентен орган, когато той е 
българско юридическо лице, или друг еквивалентен документ на 
чуждестранно лице съобразно националното му законодателство; 
I.7.Доказателства за икономическото и финансовото състояние по 
чл.50 от ЗОП, посочени от възложителя  в обявлението за 
обществена поръчка;
I.8.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация 
по чл.51 от ЗОП, посочени от възложителя  в обявлението за 
обществена поръчка;
I.9.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 
от ЗОП;
I.10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 
2 от ЗОП; 
I.11.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 
от ЗОП; 
I.12.Декларация по чл. 56, ал. 1, т.  8 от ЗОП;
I.13.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;
I.14.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на 
условията в проекта на договор;
I.15.Документ за внесена гаранция за участие в процедурата или 
банкова гаранция;
I.16.Документ за закупена документация;
I.17.       Изрично, нотариално заверено пълномощно на лицето, 
което е упълномощено да представлява участника в настоящата 
процедура(при упълномощаване); 

II. Предложение за изпълнение на поръчката (техническа оферта) 
•Съответствие на предложението на Участника с Техническата 
спецификация на Възложителя
•Организация на изпълнението, в това число, разпределение на 
налични човешки ресурси и отговорности в зависимост от 
възможните задачи, процес на управление на изпълнението и методи 
на осъществяване на вътрешен контрол;
•План на изпълнението, в това число обхват на дейности, 
изисквания и срокове за изпълнение;
•Формулиране на възможните рискове и определяне мерките за  
тяхното преодоляване

III. Ценова оферта
III.1. Предлаганата цена съдържа:
III.1.1. Попълнена ценова таблица, включваща описание на 
видовете дейности, предвидени за изпълнение, съгласно 
изискванията на документацията за участие в настоящата процедура 
за възлагане на обществената поръчка, отчетен документ, 
изпълнител, необходимите човеко-месеци, единична месечна ставка 
и стойност;
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III.1.2. Разделителна ведомост за обема, вида работи и 
стойността, която основния изпълнител и подизпълнителя/ите ще си 
разпределят (в случай, че има подизпълнители);

Възложителят отстранява от участие Участници, за които са налице 
обстоятелства по чл.47 ал. 1, ал. 2  и  ал. 5 от ЗОП. 
Възложителят ще отстрани всеки участник предложил ценова оферта, 
надвишаваща финансовия ресурс /прогнозната стойност/, посочен в 
раздел II.2.1. от обявлението.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е  
приложимо):

1.За юридическите лица:
а ) Информация за общия оборот 
за последните три приключили 
финансови години по образец,  
подписва се от лице с 
представителни функции и се 
представя в оригинал.
б ) Заверено от участника копие 
на годишен баланс за всяка от 
предходните три години ( 2012 
г., 2011 г. и 2010 г.) 
Документът се представя заверен 
с гриф “Вярно с оригинала”, 
свеж печат и подпис от лице с 
представителни функции.
в ) Заверено от участника копие 
на отчет за приходите и 
разходите за всяка от 
предходните три години (2012 
г., 2011 г. и 2010 г.) 
Документът се представя заверен 
с гриф “Вярно с оригинала”, 
свеж печат и подпис от лице с 
представителни функции.
2.  За физическите лица: 
Официални документи (в оригинал 
или заверено копие), 
удостоверяващи дохода на 
физическото лице за всяка от 
предходните три години (2010, 
2011 и 2012 г.)

 Участникът следва да има 
минимален документално доказан 
общ оборот от дейността за 
предходните три финансови 
години (2010, 2011 и 2012 г.) , 
в зависимост от датата, на 
която кандидатът или участникът 
е учреден или започнал 
дейността си, в размер по 
обособени позиции, както 
следва:
За 1-ва обособена позиция (лот 
1) – равен или по-голям от 80 
000 /осемдесет хиляди /лева  
без ДДС – общо за трите години;
За 2-ра обособена позиция (лот 
2) – равен или по-голям от 40 
000 /четиридесет хиляди /лева  
без ДДС – общо за трите години;
В случай, че участникът подава 
оферта за повече от една 
обособена позиция, оборотът от 
дейността трябва да е равен или 
по-висок от сбора на минимално 
изискваните обороти за 
съответните позиции

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е  
приложимо):

Всеки участник следва да 
представи данни, удостоверяващи 
наличието на необходимия 
капацитет за изпълнение на 
поръчката, както следва:
2.1 Списък на основните 
договори /сходни с предмета на 
настоящата поръчка/, които 

1. Участникът следва да е 
изпълнявал договори с предмет, 
сходен с предмета на настоящата 
поръчка.
2. Участникът да разполага с 
екип, ангажиран с изпълнението 
на поръчката, по обособени 
позиции както следва:
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участникът и/или членовете на 
посочения от него екип, е 
изпълнил през последните 3 
години (2010, 2011 и 2012 г.), 
съгласно образец. 
Обстоятелствата, декларирани в 
списъка се доказват с препоръки 
за добро изпълнение. 
2.2 Списък на експертите, които 
ще извършват дейностите по 
обществената поръчка, съгласно 
образец, с приложени 
автобиографии и документи 
доказващи изискваните 
образование, професионална 
квалификация и умения (дипломи, 
сертификати за специализации, 
удостоверения от курсове с 
професионална насоченост) и 
професионален опит (копия от 
трудова книжка и трудовите 
договори (за лицата работещи/ 
работили по трудово 
правоотношение); за лицата 
работещи/ работили по 
граждански договори - копие от 
гражданските договори; 
препоръки (референции) за 
експерта;
2.3 Познаване работата на 
общинските администрации –
доказва се с договори, 
референции и препоръки. 

За 1-ва обособена позиция:
pРъководител на екип 
Квалификация и умения
•Висше образование –
магистърска степен;
Общ професионален опит
•Минимум 10 години общ трудов 
стаж;
•Минимум 5 години управленски 
опит 
Специфичен Професионален Опит 
•Опит в изготвянето на доклади 
за техническо и финансово 
управление на проекти
•Опит в изготвянето на анализ 
на риска при управление на 
проекти

pСчетоводител
Отговаря за цялостната 
счетоводна отчетност по 
изпълнение на проектните 
дейности-осчетоводява 
първичните счетоводни 
документи, разработва 
индивидуален сметкоплан на 
проекта, детайлизиран бюджет по 
пера и дейности; изготвя  
текущи, междинни и окончателни 
финансови (счетоводни) отчети; 
планира входящите и изходящи 
парични потоци; извършва 
текущите разплащания; следи за 
стриктното спазване на 
финансовата дисциплина по 
отношение на разходване на 
средствата; съблюдава 
спазването на финансовите 
правила, определени от донора.
Квалификация и умения
•Висше икономическо 
образование, магистърска степен
Общ професионален опит
•Минимум 10 години общ трудов 
стаж;
•Минимум 3 години опит в 
счетоводно обслужване
Специфичен Професионален Опит 
•Опит в счетоводно обслужване 
на юридически лица
3.  Експерт по строителство 
Отговаря за управление и 
мониторинг на строителството, 
осъществява експертно мнение и 
препоръки при извършване на 
СМР; съгласува необходимата 
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документация; осъществява 
координация между екипа и 
избрания изпълнител на СМР.
Квалификация и умения
•Висше образование, магистърска 
степен, строителна специалност 
Общ професионален опит
•Минимум 10 години общ трудов 
стаж; 
•Минимум 3 години опит в 
строителството
За 2-ра обособена позиция:
pРъководител на екип 
Квалификация и умения
•Висше образование - 
магистърска степен;
Общ професионален опит
•Минимум 10 години общ трудов 
стаж;
•Минимум 3 години управленски 
опит 
Специфичен Професионален Опит 
•Опит в изготвянето на доклади 
за техническо и финансово 
управление на проекти
•Опит в изготвянето на анализ 
на риска при управление на 
проекти
pЮрист
Отговаря за подготовката на 
тръжните документи за 
провеждане на процедурите по 
ЗОП, извършва юридически 
консултации по хода на проекта.
Квалификация и умения
•Висше образование - право, 
магистърска степен 
Общ професионален опит
•Минимум 8 години общ трудов 
стаж;
•Минимум 3 години опит в 
областта на правното обслужване
Специфичен Професионален Опит 
•Опит в правно обслужване на 
юридически лица
3.  Експерт по строителство 
Отговаря за управление и 
мониторинг на строителството, 
осъществява експертно мнение и 
препоръки при извършване на 
СМР; съгласува необходимата 
документация; осъществява 
координация между екипа и 
избрания изпълнител на 
строителните дейности.
Квалификация и умения
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•Висше образование, магистърска 
степен, строителна специалност 
Общ професионален опит
•Минимум 10 години общ трудов 
стаж; 
•Минимум 5 години опит в 
строителството
3. Участникът трябва да познава 
работата на общинските 
администрации 

Да НеІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации  
на лица с увреждания
Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с  
увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

Да НеІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Да НеІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и  

професионалната квалификация на персонала си, отговорен за  

изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита

Ограничена

Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

Договаряне Да НеИма вече избрани кандидати:

Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните  

кандидати в раздел VІ.3) Допълнителна информация

Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

Състезателен диалог

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да  

представят оферти или да участват в договарянето или диалога

(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

брой ________
или минимален брой ________ и (когато е приложимо) максимален брой  ________

Критерии за ограничаване броя кандидатите:

Да НеIV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на  
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договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен  

диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно  

намаляване на броя на обсъжданите предложения или на  

договаряните оферти.

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

(моля, отбележете приложимото)
най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта при

посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна  
тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната  
тежест не е възможно поради очевидни причини)
показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за  
представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показатели Тежест

1 Предложена цена 50

2 Качество на техническата част от офертата 50

Да НеІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е  

приложимо)

Да НеІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:

Предварително обявление за ОП Обявление на профила на купувача
Номер на обявлението в РОП: ________ от ________

Други предишни публикации (когато е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и  

допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на  

описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие
Дата: 21/12/2013 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеПлатими документи

Ако да, цена (в цифри): 6   Валута: BGN
Условия и начин за плащане:
Документацията за участие в обществената поръчка може да се 
закупува от касата на Общинска администрация - Вършец с адрес: 
гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул."България" № 10, 
етаж 3, стая 305 или се заплаща по банков път по сметка на 
община Вършец BG 29 IORT 8038 8400 4180 00, BIC IORTBGSF, код 
448090 в "Инвестбанк" АД, клон София - Арсеналски, офис Вършец, 
като докуметацията се изпраща на участника по пощата или по 
куриер за негова сметка.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
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Дата: 30/12/2013 дд/мм/гггг Час: 17:00

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на  

оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена  

процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

Дата: ________ дд/мм/гггг

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията  

за участие

ES DA ET EN IT LT MT PL SK FI
CS DE EL FR LV HU NL PT SL SV

Друг: Български

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

До дата: ________ дд/мм/гггг
или в месеци: ________ или дни:   90  (от крайния срок за получаване на оферти)

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 02/01/2014 дд/мм/гггг Час: 15:00

Място (когато е приложимо): В заседателната зала на община Вършец
Да НеЛица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато  

е приложимо)

Лица с представителни функции, съгласно регистрацията на 
участника или надлежно упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масова информация и на юридически 
лица с нестопанска цел. 

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Да НеVІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка  (когато е  

приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

Да НеVІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от  

фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Допълнение към IV.2.1)
Подпоказатели за оценка на качеството на техническата част на 
офертата:
1. Съответствие на предложението на Участника с Техническата 
спецификация на Възложителя – ПК1i
2. Методология за изпълнение на поръчката – ПК2i
2.1. Организация на изпълнението - ПК2аi
2.2. План на изпълнението – ПК2bi
2.3. Формулиране на възможните рискове и определяне мерките за  
тяхното преодоляване-ПК2ci
Документацията за обществената поръчка е достъпна по електронен 
път и може да бъде свалена от сайта на община Вършец 
www.varshets.bg.

VІ.4) Процедури по обжалване
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VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България
Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Орган, който отговаря за процедурата по  медиация (когато е приложимо)

Официално наименование
Oбщина Вършец

Адрес
бул. България №10

Град Пощенски код Държава
Вършец 3540 България

Телефон
09527 2222

Електронна поща Факс
admin_varshetz@mail.bg 09527 2323

Интернет адрес (URL):
www.varshets.bg

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост  

раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  

жалби

Официално наименование
Oбщина Вършец

Адрес
бул. България №10

Град Пощенски код Държава
Вършец 3540 България

Телефон
09527 2222

Електронна поща Факс
admin_varshetz@mail.bg 09527 2323

Интернет адрес (URL):
www.varshets.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 19/11/2013 дд/мм/гггг

УНП: 3414c0b8-d0d6-40cd-ad25-62a5c7829987 13



Партида: 00850 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица  за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие  

(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за  

състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или  

заявленията за участие

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 1 Наименование: Консултантски услуги по управление и мониторинг  
на проект „МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН СПОРТЕН ЦЕНТЪР, РЕКОНСТРУКЦИЯ   НА  
СЪЩЕСТВУВАЩ СТАДИОН И ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА С ПОКРИТ  
ПЛУВЕН БАСЕЙН в у.п.и.(Парц.IV) в Кв.90 гр.Вършец”, финансиран по мярка 321  
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

1) Кратко описание
В изпълнение на възложената му обществена поръчка, предмет на 
настоящата процедура, Изпълнителят следва да осъществи пълни, 
адекватни и съобразени изцяло с изискванията на Възложителя 
дейности, гарантиращи законосъобразното изпълнение на дейностите 
по управление и отчитане по проект:„Консултантски услуги по 
управление и мониторинг на проект „МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН СПОРТЕН 
ЦЕНТЪР, РЕКОНСТРУКЦИЯ   НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТАДИОН И ИЗГРАЖДАНЕ НА 
СПОРТНА ЗАЛА С ПОКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН в у.п.и.(Парц.IV) в Кв.90 
гр.Вършец”, финансиран по мярка 321 „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони”. В рамките на 
настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени 
консултантски услуги, свързани с управление и отчитане на 
дейностите по проекта в съответствие с изискванията на 
Възложителя и с обхват на работите, както следва: Консултантски 
услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по 
проекта до изплащане на помощта: 
1)предоставяне на експертна помощ относно съставяните в рамките 
на изпълнението на проекта документи. 
2)комплектоване на заявките за плащане с изискуемите документи.
3)изпълнителят трябва да консултира Възложителя относно 
изпълнение на допълнителни указания от ДФ”Земеделие”.
4)контрол по спазване на календарния график за изпълнение на 
проекта – изготвяне на план за действие, мониторинг и отчитане 
на дейностите по проекта. 
5)дейности за отчитане на проекта – изготвяне на документите 
необходими за отчитане на проекта пред ДФ”Земеделие”.
6)други дейности, необходими при изпълнение на проекта и 
възникнали по време на изпълнението.
7)осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество и 
координация между всички заинтерeсовани страни, в рамките на 
проекта.
8)подготовка и представяне в отговор на въпроси и питания от РА, 
по време на изпълнение на проекта.
9)съдействие при верификации, разплащания и осчетоводяване на 
разходите. 
10)контрол върху провеждането на мерките за информация и 
публичност. 
11)администриране и докладване на нередности. 
12)мониторинг върху изпълнението на проекта, вкл. докладване на 
констатирани нередности и пропуски в документацията по проекта.
13)подготовка на искания за финансиране на разходи за ДДС към 
заявки за плащания.
14)подготовка и съдействие при подаване заявки за плащания, вкл. 
заявка за окончателно плащане по проекта.
15)при необходимост, подготовка и съдействие при подаване на 
заявка за безлихвен заем.
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16)при необходимост, подготовка и съдействие при подаване на 
форма за наблюдение и оценка на проектите по мярка 322 
„Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за 
развитие на селските райони 2007- 2013г.
17)при необходимост, подготовка и съдействие при подаване на 
искане за модификация на договора.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 79410000

3) Количество или обем
Съгласно техническа спецификация

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 60000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата 15/07/2015 дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 2 Наименование: Консултански услуги по управление и мониторинг  
на проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТНАТА МРЕЖА В  
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ”

1) Кратко описание
В изпълнение на възложената му обществена поръчка, предмет на 
настоящата процедура, Изпълнителят следва да осъществи пълни, 
адекватни и съобразени изцяло с изискванията на Възложителя 
дейности, гарантиращи законосъобразното изпълнение на дейностите 
по управление и отчитане по проект:Консултантски услуги по 
управление и мониторинг на проект  „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ”, финансиран по 
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони”. В рамките на настоящата обществена поръчка 
следва да бъдат извършени консултантски услуги, свързани с 
управление и отчитане на дейностите по проекта в съответствие с 
изискванията на Възложителя и с обхват на работите, както 
следва: Консултантски услуги, свързани с изпълнението и 
отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта: 
1)предоставяне на експертна помощ относно съставяните в рамките 
на изпълнението на проекта документи. 
2)комплектоване на заявките за плащане с изискуемите документи.
3)изпълнителят трябва да консултира Възложителя относно 
изпълнение на допълнителни указания от ДФ”Земеделие”.
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4)контрол по спазване на календарния график за изпълнение на 
проекта – изготвяне на план за действие, мониторинг и отчитане 
на дейностите по проекта. 
5)дейности за отчитане на проекта – изготвяне на документите 
необходими за отчитане на проекта пред ДФ”Земеделие”.
6)други дейности, необходими при изпълнение на проекта и 
възникнали по време на изпълнението.
7)осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество и 
координация между всички заинтерeсовани страни, в рамките на 
проекта.
8)подготовка и представяне в отговор на въпроси и питания от РА, 
по време на изпълнение на проекта.
9)съдействие при верификации, разплащания и осчетоводяване на 
разходите. 
10)контрол върху провеждането на мерките за информация и 
публичност. 
11)администриране и докладване на нередности. 
12)мониторинг върху изпълнението на проекта, вкл. докладване на 
констатирани нередности и пропуски в документацията по проекта.
13)подготовка на искания за финансиране на разходи за ДДС към 
заявки за плащания.
14)подготовка и съдействие при подаване заявки за плащания, вкл. 
заявка за окончателно плащане по проекта.
15)при необходимост, подготовка и съдействие при подаване на 
заявка за безлихвен заем.
16)при необходимост, подготовка и съдействие при подаване на 
форма за наблюдение и оценка на проектите по мярка 322 
„Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за 
развитие на селските райони 2007- 2013г.
17)при необходимост, подготовка и съдействие при подаване на 
искане за модификация на договора.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 79410000

3) Количество или обем
Съгласно техническа спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 30000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата 15/07/2015 дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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