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Обявление за поръчка
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

Раздел I: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: Директорът на Дирекция Национален парк Централен Балкан

Национален регистрационен номер: 107061359

Пощенски адрес: ул.Бодра смяна №3
Град: Габрово

код NUTS: BG322

Пощенски код: 5300

Държава: Ватикана

Лице за контакт: Ирена Цонева

Телефон: +359 66801277

Електронна поща: project@centralbalkan.bg

Факс: +359 66801277

Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL) https://visitcentralbalkan.net/
Адрес на профила на купувача: (URL) https://visitcentralbalkan.net/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/%D0%BE%D0%BF105102018-%D0%B3-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

I.3) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
(URL): https://visitcentralbalkan.net/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/%D0%BE%D0%BF-105102018-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
електронно посредством: НЕ
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):

I.4) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност

Околна среда
Раздел II: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: "Подготовка на тр. док-ции за избор на изпълнители, съгласно план за външно възлагане на общ. поръчки по проект "Възстановяване и опазване на
природните местообитания и видове в НПЦБ по ОПОС

II.1.2) Основен CPV код: 79400000

Референтен
номер: 2

Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка:
Услуги
II.1.4) Кратко описание:
Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки, съгласно план за външно възлагане по проект BG16M1OP002-3.007-0006 "Възстановяване и опазване на природните
местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан” по процедура чрез директно предоставяне №BG16M1OP002-3.007 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. ". В
съответствие с разписаните дейности по проекта, се предвижда да бъдат разработени документации за 11 броя обществени поръчки с подробно идентифицирани предмети в техническата
спецификация по процедурата.

II.1.5) Прогнозна обща стойност 2

Стойност, без да се включва ДДС: 310800.00
Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
не
Оферти могат да бъдат подавани за:
II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2

Обособена позиция номер: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 79400000 Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG322
Основно място на изпълнение:
гр.Габрово, Република България и офиса на избрания изпълнител.

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки, съгласно план за външно възлагане по проект BG16M1OP002-3.007-0006 "Възстановяване и опазване на природните
местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан” по процедура чрез директно предоставяне №BG16M1OP002-3.007 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. ". В
съответствие с разписаните дейности по проекта, се предвижда да бъдат разработени документации за 11 броя обществени поръчки с подробно идентифицирани предмети в техническата
спецификация по процедурата.
Изпълнението на предмета на поръчката включва следните дейности:
1.Изготвяне и съгласуване с Възложителя на пълния пакет от документи за горе упоменатите процедури, по смисъла на чл. 31 от ЗОП и Технически спецификации в приложимите случаи образци, предварителния контрол с АОП, обявления за ОВ на ЕС, решения като административен акт, обявление за изменение и др.;
2.Оказване на съдействие на възложителя при предоставяне на разяснения, свързани с подготвените документации и при необходимост от промяна в публикувана документация;
3.Оказване на съдействие на Възложителя за изпълнение на Задълженията на възложителите, свързани с осъществяване на контрол от Агенцията по обществени поръчки – отразяване на
забележки и коментари, описани в Становището на АОП към изготвените документации;
4.Изготвяне и предоставяне на становище на възложителя в случай на подадена жалба срещу решение за откриване на процедура или решение за одобряване на обявление за изменение или
допълнителна информация пред КЗК и ВАС. В дейността не се включва процесуално представителство пред съответната съдебна институция;
5.Изготвяне и предоставяне на становище на възложителя в случай на постъпили въпроси от УО на ОПОС, одитиращи органи, сигнал за нередност или налагане на финансова корекция във
връзка с изготвените документации (относно евентуални нарушения на законодателството в областта на обществените поръчки);
6. Оказване на съдействие и консултации при възникнали казуси и евентуални усложнения при провеждане на процедурата за обществена поръчка за всяка една от разработените
документации.
7.При необходимост от провеждане на нова процедура по ЗОП или в случай, че някои от планираните процедури следва да се възложат по друг ред на Закона, то Изпълнителят следва да
изготви необходимата документация, съобразно нормативните изисквания, след получаване на писмено искане от Възложителя;

II.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу

Критерий за качество: 1 2 20 ДА

Име: Професионална компетентност на екипа за изпълнение
Име: Организация на екипа за изпълнение Тежест: 40

Цена

Тежест: 21 40

Тежест: 20

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 310800.00
Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 28
Тази поръчка подлежи на подновяване:
не
Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:
не
Описание на опциите:
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:
да
Идентификация на проекта: Проект BG16M1OP002-3.007-0006 "Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан” по Оперативна програма
„ОС"

II.2.14) Допълнителна информация:
Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
В настоящата обществена поръчка - няма предвидени критерии за подбор към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност към участника.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал
дейността си, в размер не по-малък от 600 000 /шестстотин хиляди/ лева.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него (с

изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен
акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението).При подаване на офертата участникът
декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва в ЕЕДОП (Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Б”, „Икономическо и финансово състояние”.За доказване на изискването
избрания изпълнител представя Справка за реализирания общ оборот за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е
започнал дейността си.

Изисквано минимално/ни ниво/а:2
Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот през последните 3 (три) приключили финансови години - 2015, 2016 и 2017 г., в зависимост от датата, на която участникът е
създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 600 000 /шестстотин хиляди/ лева.
За участник - чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офер тата.

III.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1.През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил /самостоятелно или като участник в обединение/ дейности с предмет,
идентични или сходни с предмета на поръчката, както следва:
а) разработване на документация за възлагане на обществена поръчка за строителство;
б) разработване на документация за възлагане на обществена поръчка за доставка.
в) разработване на документация за възлагане на обществена поръчка за услуги.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него (с
изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормати вен или административен
акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Информацията се попълва в Част IV, раздел
В, т. 1б) от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойностите датите и получателите на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката.За доказване на изискването
избрания изпълнител представя Списък на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите с
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга.

Изисквано минимално/ни ниво/а:2
Участникът да е изпълнил самостоятелно или като участник в обединение, минимум по 1 (една) дейност/услуга със следните предмети:
а) разработване на документация за възлагане на обществена поръчка за строителство;
б)разработване на документация за възлагане на обществена поръчка за доставка.
в)разработване на документация за възлагане на обществена поръчка за услуги.
Горепосочената дейност/услуга, трябва да е приключена и приета от съответния възложител, преди датата на подаване на офертата от участника.
За да се приеме, че участникът е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката, същият трябва да има изпълнени минимум по една услуга от всяка буква
(б. „а“, б. „б“ и б.„в“).

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ
III.2) Условия във връзка с поръчката

2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката: НЕ
Раздел IV:Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура:

Открита процедура
Ускорена процедура: НЕ
Обосновка за избор на ускорена процедура:
IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ
IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ
IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори: НЕ
IV.1.6) Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация относно електронния търг:
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:
не
IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на ЕС:
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
Номер на обявлението в РОП:
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/11/2018 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:30 (чч:мм)
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4
Дата:

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1 BG
IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до:
или Продължителност в месеци: 6
(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/11/2018 (дд/мм/гггг) Местно време: 11:00 (чч:мм)
Място:
Дирекция Национелен парк Централен Балкан, гр.Габрово, ул.Бодра смяна №3, Заседателна зала, ет.3, стая 301.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни надлежно упълномощени представители, както и представители на средствата за
масово осведомяване. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на пълномощно (за пълномощници).

Раздел VI: Допълнителна информация
VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:
не
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2
VI.2) Информация относно електронното възлагане

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: НЕ
VI.3) Допълнителна информация

2

1.За участниците в процедурата НЕ трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл.54, ал.1, т. 1 -7 от ЗОП и чл.55, ал.1,т.1 и т.5 от ЗОП. По отношение на
обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, Възложителят може да не отстрани от процедурата кандидат или участник на посоченото основание, ако се докаже, че същият не е
преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.
2.Национални основания за отстраняване на участниците в процедурата са:
-осъждания за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
-нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
-нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
-наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
-наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
-обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
3.Преди подписване на договора за обществена поръчка, съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи актуални документи,
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и
третите лица, ако има такива.
4.Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС и се предоставя в една от следните форми:
* парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя. Участникът, избран за изпълнител, представя оригинал на платежния документ за внесената по банков път гаранция или
копие/извлечение на документ за извършено плащане чрез интернет (онлайн) банкиране, преди подписването на договора. Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е
постъпила реално в банковата сметка на Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за обществената поръчка.
* банкова гаранция (оригинал) при описаните условия в одобрената Документация за обществената поръчка;

* застраховка, която обезпечава изпълнението (оригинал) при описаните условия в одобрената Документация за обществената поръчка.Условията и сроковете за задържане или
освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.Когато избраният изпълнител в настоящата процедура е обединение, което не е
юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за изпълнение. Гаранцията (чрез паричен превод
или банковата гаранция) може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
5.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него (с
изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен
акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението).
VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София

Пощенски код: 1000

Държава: България

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Телефон: +359 29884070

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

Факс: +359 29807315

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Електронна поща:

Телефон:

Интернет адрес: (URL)

Факс:

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 и т. 7, букви "а" и "д" и ал. 2 от ЗОП. На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по
чл. 100, ал.3 от ЗОП-срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Електронна поща:

Телефон:

Интернет адрес: (URL)

Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/10/2018 (дд/мм/гггг)
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони

1

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
3
моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4
ако тази информация е известна
5
моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6
доколкото информацията е вече известна
7
задължителна информация, която не се публикува
8
информация по избор
9
моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10
моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11
само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за
получаване на оферти
13
моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14
ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15
моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
2

16
17

задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19
ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20
може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21
може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва
18

