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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: 00126
Поделение: ________
Изходящ номер: Н2-УПЕФ-151 от дата 13/01/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Несебър
Адрес
ул. Еделвайс 10
Град Пощенски код Страна
Несебър 8230 България
Място/места за контакт Телефон
ул. Еделвайс 10 0554 29339
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Красимира Николова
E-mail Факс
kdnikolova@abv.bg 0554 29339
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.nesebarinfo.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
www.nesebarinfo.com

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Целта на обществената поръчка е да бъде избран изпълнител, който 
да изготви:

Дейност 1 Разработване на общински план за развитие за периода 
2014-2020 г.
Дейност 2. Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, 
контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретните 
политики от общинската администрация във връзка с изпълнението 
на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-
13-78/09.12.2013 по проект „Ефективна координация и подобряване 
на процеса на формиране на общински политики в община Несебър”, 
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финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”.
Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 71620000

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Целта на обществената поръчка е да бъде избран изпълнител, който 
да изготви:

Дейност 1 Разработване на общински план за развитие за периода 
2014-2020 г.
Дейност 2. Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, 
контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретните 
политики от общинската администрация във връзка с изпълнението 
на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-
13-78/09.12.2013 по проект „Ефективна координация и подобряване 
на процеса на формиране на общински политики в община Несебър”, 
финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”.
Прогнозна стойност
(в цифри): 40833.33   Валута: BGN
Място на извършване
гр. Несебър код NUTS:  

BG341
Изисквания за изпълнение на поръчката
Потенциалните участници задължително трябва да отговарят на 
следните условия, за да участват в настоящата процедура:
Минимални технически изисквания към участниците:
да има изпълнени поне три договора за общински план за развитие 
за периода 2014-2020 г. /доказва се с копие от договори  и или 
приемо предавателни протоколи за извършена работа, препоръки и 
референции/
да прилага ISO 27001:2005 и/или Система за административна 
прозрачност;/копие, заверено за вярност/
да има внедрена система да управление на качеството ISO 
9001М2008 /копие, заверено за вярност/;
минимални финансови изисквания:
да има общ оборот за последните три години поне 100 000 лв без 
ДДС и специфичен такъв поне 5000 лв.  без ДДС, като това 
обстоятелство се доказва с копие на баланси и ОПР за последните 
три години и списък на договорите за последните три години
Изисквания към състава и квалификацията на екипа:
За гарантиране на качественото изпълнение на възложените му 
задължения Изпълнителят следва да разполага с екип от експерти 
със съответните квалификация и опит. Предложените експерти 
трябва да притежават необходимата професионална квалификация и 
правоспособност, когато е предвидена в нормативен акт, за 
изпълнение на всички дейности, включени в обхвата на 
обществената поръчка. В екипа на потенциалния участник трябва да 
има най-малко следните експерти:
1. Ръководител на екипа - отговаря за организацията, контрола и 
цялостното управление на реализацията на дейностите по 
поръчката, като гарантира своевременното и ефективно изпълнение 
в съответствие с Техническото задание и определения график. 
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Изисквания за образование, квалификация и опит: висше 
образование, образователно-квалификационна степен „магистър", 
професионален опит в публичния, неправителствения или частния 
сектор; участие в най-малко 1 проект/договора за разработване 
и/или мониторинг на публични политики в общинската или 
централната администрация
2. Ключов експерт - координатор: Общински политики. Изисквания 
за образование, квалификация и опит: висше образование, 
образователно-квалификационна степен „магистър” в област на 
икономическите науки; доказан професионален опит в публичния, 
неправителствения или частния сектор; участие в най-малко 1 
проект/договор за разработване и/или мониторинг на публични 
политики в общинската или централната администрация.
3. Ключов експерт - юрист, притежаващ висше юридическо 
образование, доказан професионален опит в публичния, 
неправителствения или частния сектор; участие в най-малко 1 
проект/договор за разработване и/или мониторинг на публични 
политики в общинската или централната администрация.
4. Изпълтиленски персонал - поне един неключов експерт, 
притежаващ висше образование
В случай, че участникът е обединение/консорциум, което не 
юридическо лице, изискването се отнася до обединението като 
цяло.
Горепосочените изисквания се доказват с: Автобиографии на екипа 
по проекта, Копие от трудови договори, граждански договори, 
трудови, служебни или осигурителни книжки за доказване на общия 
професионален опит на експертите, Копие от диплома за доказване 
на образованието на експертите в съответната област, Копие от 
договори, препоръки, заповеди, сертификати и други приложими 
документи за доказване на специфичен професионален опит за 
съответната позиция.
Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Показател П1 = Организация и Методология за изпълнение на 
проекта, приложена към Техническата оферта за изпълнение на 
договора = 70 точки максимална стойност
Показател П2 = Цена = 30 точки максимална стойност
Срок за получаване на офертите
Дата: 20/01/2014 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:
Документацията е публикуване на следния интернет адрес: 
www.nesebarinfo.com
Процедурата се осъществява в рамките на договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-78/09.12.2013, проект 
„Ефективна координация и подобряване на процеса на формиране на 
общински политики в община Несебър”, финансиран по Оперативна 
програма “Административен капацитет”
Офертите се подават в административната сграда на община 
Несебър, находяща се в гр. Несебър, ул. „Еделвас” №10. Оферите 
се подават лично от лицата, имащи право да представляват 
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кандидата, или от лица, снабдени с нотариално заверено 
пълномощно.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 20/01/2014 дд/мм/гггг
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