АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: [13]

Възложител: Община Борован
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00690
Адрес: с. Борован, ул.Иван Вазов №1
Лице за контакт Илияна Донкова Дончовска- Бърдарска
Телефон: 00359 893666373
E-mail: ob_borovan@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не
Документацията е достъпна на интернет адрес : http://borovan.bg/bg/profil-na-kupuvacha-/
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[х] Услуги
Предмет на поръчката: Предоставяне на консултантски услуги по проекти на Община Борован,
област Враца по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020г., по
3 обособени позиции

Кратко описание:

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги по проекти на Община
Борован, област Враца по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги
и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР) 2014-2020г., по 3 обособени позиции

Място на извършване: Община Борован
1

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 35 360.00 лева
Обособени позиции (когато е приложимо): [х] Да [] Не
Номер на обособената позиция: [1 ]
Наименование: [„Предоставяне на консултантски услуги при разработване и

окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по проект за
„Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и
принадлежностите към тях в селата Борован и Малорад на община Борован, както
и управление на одобреното проектно предложение”]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [20 000.00 ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Номер на обособената позиция: [2]
Наименование: [„Предоставяне на консултантски услуги при разработване и

окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по проект за
„Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване,
предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско
значение в с.Малорад, с.Добролево и с.Нивянин, както и управление на одобреното
проектно предложение”]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [13 600.00]
Номер на обособената позиция: [3]
Наименование: [„Предоставяне на консултантски услуги при разработване и

окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по проект за
„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна
инфраструктура в село Малорад, както и управление на одобреното проектно
предложение” ]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [1 760.00]
Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:Възложителят не
поставя изискване.
Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изискване.
Технически и професионални способности:

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, (в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнил
поне една (за обособена позиция) дейност, свързана с консултантски услуги по разработване
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и/или управление на проекти, независимо от източника на финансирането им.
Посочените услуги трябва да са изпълнени преди датата на подаване на офертата от участника.
При участие за повече от една обособена позиция, участниците следва да отговарят на
минималното изискване по т.1. за всички обособени позиции, за които участват сборно. Т.е. ако
участник подава оферта и за трите обособени позиции следва да е изпълнил поне три дейности,
свързани с консултантски услуги по разработване и/или управление на проекти, независимо от
източника на финансирането им.
За удостоверяване на това изискване, участникът представя Декларация - Списък на
услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване и
описание на услугите по дейности (предмет и обем), стойностите, датите и получателите,
както и информация за документите, въз основа на които участникът декларира изпълнени
услуги.
При подписване на договора, участникът избран за изпълнител представя Списък на
услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, заедно с
доказателство за извършената услуга.

2. Участникът трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:
1. Ключов експерт – Ръководител на екип, който да отговаря на следните минимални
изисквания на Възложителя:
Наличие на висше образование в специалност от област на висше образование
„Социални, стопански и правни науки”, професионално направление „Икономика” или
еквивалентна, минимум 5 (пет) години общ професионален опит и 3 (три) години опит по
специалността.
2.Ключов експерт Юрист, който да отговаря на следните минимални изисквания на
Възложителя:
Наличие на висше образование в специалност от област на висше образование
„Социални, стопански и правни науки”, професионално направление „Право” или
еквивалентна, минимум 3 (три) години общ професионален опит и 1 (една) година опит по
специалността.
3.Ключов експерт СМР, който да отговаря на следните минимални изисквания на
Възложителя:
Наличие на висше образование в специалност от област на висше образование
Технически науки, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия” ,
„Промишлено и гражданско строителство”, минимум 3 (три) години общ професионален опит
и 1 (една) година опит по специалността.
На етап подаване на оферта участникът декларира чрез декларация по образец съответствието
си с критерия за подбор.
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При подписване на договора, участникът избран за изпълнител представя
доказателства съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП - списък на персонала, който ще изпълнява
поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в
който е посочена професионална компетентност на лицата.
ВАЖНО!!! Участник, който не отговаря на някое от изискванията на Възложителя, ще
бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка.
Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[х] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: 25.05.2018г.
Час: (чч:мм) 17:00
Срок на валидност на офертите:
Дата: 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 28.05.2018 г.
Час: 11:00
Място на отваряне на офертите: в сградата на община Борован, с. Борован, ул.Иван Вазов №1

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [хДа [] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]
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Друга информация (когато е приложимо): [……]
В настоящата обществена поръчка не се допуска, пряко или косвено, участието на
дружества регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях
лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на
изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици.
2. Приложения към обявата са:
Указания за подготовка на офертата и образци на документи.
Срок за изпълнение на поръчката: За всяка обособена позиция, срокът за изпълнение на
обществената поръчка е до окончателното приключване на всички дейности по проекта по
съответната обособена позиция, в случай на одобрението му за финансиране или до получаване
на отказ за финансиране, в случай на неговото неодобрение за финансиране от Държавен фонд
„Земеделие“ (ДФЗ).
Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля горепосочените максимални общи
стойности на поръчката, както като цяло, така и по отделните обособени позиции или дейности.
Оферти, надвишаващи посочените общи стойности на обществената поръчка, както като цяло,
така и по отделните оособени позиции или дейности, ще бъдат отстранени от участие и няма да
бъдат допуснати до оценка.

Дата на настоящата обява
Дата: 17.05.2018г.

Възложител
Трите имена: (П) Информацията е заличена съгл.чл.2 и чл.4

от ЗЗЛД
[Илияна Донкова Дончовска- Бърдарска]
Длъжност: [ зам.Кмет Хуманитарни дейности и упълномощено длъжностно лице, съгласно
заповед № 277/30.08.2016 г.]
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