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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: 000126
Поделение: ________
Изходящ номер: 92-00-5437 от дата 04/09/2013
Коментар на възложителя:
Този документ касае кандидатстване по мярка 321 от Програма за 
развитие на селските райони 2007-2013 г

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Несебър
Адрес
Град Несебър, пк. 8230, ул. "Еделвайс"10
Град Пощенски код Страна
Град Несебър 8230 България
Място/места за контакт Телефон
Град Несебър, пк. 8230, ул. 
"Еделвайс"10

0554 29339

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Красимира Николова
E-mail Факс
kdnikolova@abv.bg 0554 29376
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.nessebarinfo.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
www.nessebarinfo.com

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Избор на изпълнител за извършване на Консултантски услуги за 
подготовка на пълен пакет документи и изготвяне на заявление за 
подпомагане за кандидатстване за получаване на безвъзмездна 
финансова помощ пред Държавен фонд „Земеделие“ по мярка 321 
"Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" 
по Програма за развитие на селските райони 2007-2013, 
включително и консултации по правни въпроси, за следния проект 
„Основен ремонт на местен път в местността Иракли - с. Емона 
(BGS 2127 I-9) в община Несебър“  
Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 79400000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Предмет на настоящата обществена поръчка е подготовка на пълен 
пакет документи и изготвяне на заявление за подпомагане за 
кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ 
пред Държавен фонд „Земеделие“ по Програма за развитие на 
селските райони 2007-2013, включително и консултации по правни 
въпроси, касаещи кандидатстването по мярка 321 Избор на 
изпълнител за извършване на Консултантски услуги за подготовка 
на пълен пакет документи и изготвяне на заявление за подпомагане 
за кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ 
пред Държавен фонд „Земеделие“ по мярка 321 "Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони" по Програма за 
развитие на селските райони 2007-2013, Нераделна част от 
публичната покана са приложените документи - образци, съдържащи 
описание на видовете дейности, количеството и обема на работа и 
изисквания на възложителя.
Прогнозна стойност
(в цифри): 37000.00   Валута: BGN
Място на извършване
община Несебър код NUTS:  

BG341
Изисквания за изпълнение на поръчката
В процедурата могат да уч.всички бълг. или чужд. физически и/или 
юридически лица, имащи качеството „търговец“ (съобр. изискв.на 
чл. 167, ал. 1, във връзка с чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ), 
включително техни обединения, които отговарят на изискванията, 
посочени в ЗОП и обявените изисквания на Възложителя в 
документацията за участие. Уч-ът трябва да отговаря на 
изискванията на чл. 47, ал.1 и ал.5 от ЗОП и на изискванията на 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим 
към общия бюджет на ЕО. Участникът трябва да е реализирал общо 
за последните три финансови години (2010, 2011 и 2012 год.) или 
в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е 
започнал дейността си, общ оборот в размер на 110 000 лв. (сто и 
десет хиляди лева) без ДДС и оборот от услуги, сходни с предмета 
на поръчката в размер на 75 000 лв. (седемдесет и пет хиляди 
лева) без ДДС.
Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират 
дейности по извършване на консултантски услуги, свързани с 
подготовка на документи за кандидатстване за получаване на 
безвъзмездна финансова помощ, консултации по правни въпроси и 
управление на инфраструктурни проекти, финансирани със средства 
на ЕС.В случай, че участникът е обединение, което не е 
юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени 
общо от обединението, а при участие на подизпълнители 
изискването се прилага съобразно вида и дела на участието 
им.Всеки участник трябва да разполага с екип от консултанти 
(експерти), който да включва минимум: 1 /един/ юрист, който да 
отговаря на  следните условия: Да има диплома за завършено 
юридическо образование образователно-квалификационна степен 
магистър, специалност „Право“ и да притежава удостоверение за 
придобита юридическа правоспособност или еквивалентна и да има 
минимум 3 години стаж по специалността; 1 /един/ експерт 
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управление на проекти с диплома за завършено висше образование, 
степен „магистър“, по публична администрация, финанси, 
икономика, регионално развитие, или еквивалентна и да притежава 
минимум 3 /три/ години опит в подготовка и управление на 
инфраструктурни проекти, финансирани от ЕС;

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

Показатели за оценка на офертите
Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната 
оценка, която се формира като сбор от получените точки по 
отделните показатели за оценка.

1. Критерий е икономически най-изгодната оферта. 

2. Показатели за оценяване:
(Тп)Техническо предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в 
Техническата спецификация – експертна оценка. 
(Фп) Предложена от участника цена в лева без ДДС.

Общата оценка (ОЦп) на офертата на кандидата се изчислява по 
формулата: 
(ОЦп) = (Тп*0,70)+ (Фп*0,30);
ОЦп има максимална стойност100 точки. 

На първо място се класира участникът събрал най-много точки ОЦп.

3.Относителнатежест на показателите за оценяване:
(Тп) = 70 %
(Фп) = 30 %
4. Указания за определяне на оценката по всеки показател:
4.1.Оценка на техническото предложение за изпълнение на 
поръчката
Оценката на техническото предложение се извършва по точковата 
система на оценяване по скалата посочена по долу. То трябва 
задължително да e съобразено с Техническите спецификации 
(Техническото задание).
Техническо предложение за изпълнение на поръчкататрябва 
задължително да включва:
•Степен на подробност и степен на разбиране на основните цели и 
очакваните резултати от изпълнението на договора–всеки участник 
трябва да направи задълбочен и точен анализ на всички основни 
цели и очаквани резултати от изпълнението на обществената 
поръчка, заложени в техническата спецификация, излагайки своята 
концепция за тяхното своевременно реализиране, съобразявайки се 
с характера и сложността на предмета на поръчката;
•Описание на стратегията на участника – следва да съдържа 
изложение на цялостната методология за осъществяване предмета на 
поръчката, съобразена с нейния характер и сложност, 
представляваща детайлно описание (самостоятелно и в тяхната 
съвкупност) на всички процеси, съставящи отделните дейности, и 
използвани средства за постигане на всеки от посочените в 
Техническата спецификация резултати с посочване на концепция за 
организация на работната сила за качествено и в срок изпълнение 
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на договора. Следва да се изложи как участникът ще изпълни 
предмета на поръчката, съгласно насоките, указанията и условията 
на Програма за развитие на селските райони за периода 2007 –
2013 г.“

Срок за получаване на офертите
Дата: 11/09/2013 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Офертата трябва да съдържа: Списък на документите (свободна 
форма), 
1.Техническа спецификация за изпълнение на поръчката.
2.Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3и ал. 5, т. 2 от ЗОП
3.Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а“-„д“и ал. 5, т. 1 от 
ЗОП Образец на техническа оферта.
4.Образец на техническа оферта;
5.Образец на ценова оферта;
6.Проект на договор.
7.Декларация по образец по член 50 ал.1 т.3  от ЗОП за общия 
оборот и за оборота от услуги, сходни с предмета на поръчката, 
за последните три приключили финансови години.
8.Списък по образец, съдържащ описание на основните изпълнени 
договор/и през последните три години, считано от крайния срок за 
подаване на офертите, сходни с предмета поръчката, придружен от 
заверени от участника препоръки за добро изпълнение за всеки 
посочен договор. В препоръките задължително се посочва датата, 
мястото на изпълнение и наименованието на възложителя, 
стойността на договора и телефон и адрес за контакт, както и 
дали изпълнението/реализираното до момента изпълнение/ е 
професионално и в съответствие с нормативните изисквания и 
условията на договора. 
9.Списък по образец на лицата от екипа, които ще изпълняват 
поръчката, автобиографии на членовете на екипа, копия от 
дипломи, удостоверяващи тяхното образование, документи, 
удостоверяващи професионалния опит на всеки експерт (трудова 
книжка и/или осигурителна книжка и/или служебна книжка, 
препоръки от възложители/работодатели, при които са работили, 
съдържащи информация за продължителност и изпълняваните дейности 
(област на работа) от лицето);
10.Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 12 от ЗОП;
11. Декларация за участие на подизпълнители;
12. Декларация за съгласие на подизпълнител;

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 11/09/2013 дд/мм/гггг
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