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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: [92-А-52 от 23.03.2018 г.  ] 

  

 Възложител: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [   ] 

Адрес: гр. Костенец, ул. „Иван Вазов“ № 2, ПК 2030 

Лице за контакт: Анета Кирова, началник отдел „Проекти на ЕС” 

Телефон: 07142 23 08, вътр. 305; 0886 040495 

E-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не 

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 [X] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[Х] Услуги 

Предмет на поръчката: Избор на изпълнител на консултантски услуги, свързани с 

управлението на проект "Подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 

финансиран 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“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. 

(ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР). 

 
 Кратко описание:  
При изпълнение на предмета на поръчката, Изпълнителят ще:  

 извършва анализ на актуалната към момента нормативна база, свързана с процедурата 

по възлагане на обществени поръчки, както и с нормативните условия за реализирането и 

отчитането на проекта;  
 изготвя документации, включващи и решения и обявления за обществените поръчки 

(или поканите – при процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8 и 13 от ЗОП), свързани с възлагане на 

дейностите по проекта и на техническите спецификации към тях;  
 оказва съдействие на Възложителя, относно подготовката на необходимата 

кореспонденция, свързана с изпълнение на конкретния договор към ДФЗ/РА; подготвя 

документи във връзка с докладване на изпълнението на проекта, включително:  
• оказва съдействие на Възложителя при подготовка на необходимата документация за 
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управление и отчитане на изпълнението на проекта, която се изисква от ДФЗ/РА;  

• съдейства при подготовката и окомплектоването на необходимите документи за 

сключване на Анекс към Договора за безвъзмездна финансова помощ (при възникнала 

необходимост);  

 осъществява координация на документооборота при изпълнението на предвидените 

дейности в рамките на проекта, включително:  
• съдейства при осъществяване на документални проверки, включително проверки на 

фактури и други документи, представени от Изпълнителите по договорите за осъществяване на 

предвидените по проекта дейности;  

• координира и подпомага документалния обмен на информация между община Костенец, 

ДФЗ/РА и Изпълнителите на дейностите по проекта.  

 съдейства на Възложителя при провеждане на проверки на място от страна на 

финансиращата и одитиращи институции; 
  съдейства на Възложителя при отчитане на проекта пред ДФЗ/РА на всеки етап от 

неговото реализиране;  
 извършва подготовка и окомплектоване на заявки за авансови, междинни и 

окончателно плащания, включително: 

• изготвя заявления за съответните плащания по проекта и всички необходими документи, 

изисквани от ДФЗ/РА относно подаване на заявки за плащане; 

• контролира и координира окомплектоването на всички необходими документи, 

приложими към заявките за плащане; 

• извършва проверка за съответствието на документацията към заявките за плащане с 

изискванията на финансиращата институция. 

 осъществява необходимия контрол и преглед на изпълнението на предвидените 

дейности в рамките на проекта, включително: 

• контрол по изпълнението на предвидените дейности по проекта в съответствие с 

Договора за безвъзмездна финансова помощ и указанията на Управляващия орган; 

• осъществява контрол и преглед на документацията при изпълнението на всеки етап от 

предвидените СМР; 

 предоставяне на юридически консултации по време на реализацията на проекта; 

 Окончателно отчитане на дейностите по проекта след извършване на цялата 

инвестиция по проекта. 
 

 
Място на извършване: град Костенец 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката: 10 482.11 лева без ДДС 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [X] Не 

 Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо 

или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на изискванията, предвидени в 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и на 

изискванията на Възложителя, посочени в настоящите указания. В случай, че участникът е 

обединение, следва да представи документ, от който да е видно правното основание за създаване 

на обединението (когато е приложимо) – заверено от участника копие.  
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Документът, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, следва да 

съдържа следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка: 1) правата и 

задълженията на участниците в обединението; 2) разпределението на отговорността между 

членовете на обединението; 3) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, се прилага 

разпоредбата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП и трябва да представи регистрация по Закона за регистър 

БУЛСТАТ на обединението, при подписване на договора. Лице, което участва в обединение – 

участник в поръчката, не може да представя самостоятелна оферта.  

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените 

критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които 

те ще изпълняват. На основание чл. 66, ал. 1 от ЗОП, в случай, че участниците ползват 

подизпълнители, следва да се представят доказателство за поетите от подизпълнителите 

задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, 

съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 

отстраняване.  

 

в т.ч.:  

Изисквания за личното състояние:  
1. Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, за когото е налице 

някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП. Основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 

ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника, членове на управителни и надзорни 

органи и други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения 

от тези органи.  

За доказване на горните обстоятелства се попълват Декларации Образец № 2 и Образец № 3. 

Декларациите за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се подписват от лицето, което 

може самостоятелно да го представлява (когато участникът се представлява от повече от едно 

лице). Участник, за когото са налице основания по посочените по-горе обстоятелства, има право 

да представи доказателства, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-3 от ЗОП, че е предприел мерки, които 

гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 

За доказване на тези обстоятелства, участникът избран за изпълнител, преди подписване на 

договора, представя съответните документи, посочени в чл. 58 от ЗОП.  

 

2. Не се допуска до участие в обществената поръчка и се отстранява участник, за когото са 

приложими хипотезите на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата на чл. 4 от 

същия закон. 

 

 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……] 

  

Икономическо и финансово състояние: [……] 

  

Технически и професионални способности:  

1. Изисква се участникът в процедурата да е изпълнил минимум следните дейности: през 

последните 3 (три) години, към датата, определена като краен срок за подаване на оферти, да е 

изпълнил успешно минимум 2 (две) дейности с предмет, идентичен или сходен с този на 

поръчката. 

Под  „дейност с предмет,  идентичен  или  сходен  с  този на  поръчката”  се  има  предвид услуга 

по управление и/или изпълнение и/или отчитане на проект/и. 

Изискването се доказва с представянето на списък на услугите, които са идентични или сходни с 

предмета на обществената поръчка.  
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2. Изисква се участникът в процедурата да разполага с персонал с определена професионална 

компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко: 

 Експерт управление – висше образование, минимум магистър или еквивалентна 

образователна степен в област „Социални, стопански и правни науки“, съгласно Постановление 

№ 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование 

и професионалните направления (ПМС 125/2002) или еквивалентна квалификация (за 

чуждестранни лица). Общ професионален опит: минимум 4 години общ професионален опит. 

Специфичен опит: минимум 3 години опит в управление на проекти; участие в изпълнението на 

минимум два проекта, включващи дейности по управление на инвестиционни проекти за 

изграждане на инфраструктура, изпълнявани по правила, приложими за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 

 Юрист – висше образование, магистър или еквивалентна в професионално направление 

„Право“, съгласно ПМС 125/2002 или еквивалентна квалификация (за чуждестранни лица ) и 

удостоверение за юридическа правоспособност или еквивалентен документ (за чуждестранни 

експерти). Общ професионален опит: минимум 4 години общ професионален опит. Специфичен 

опит: участие в изпълнението на минимум два проекта, включващи дейности по управление на 

инвестиционни проекти за изграждане на инфраструктура, изпълнявани по правила, приложими 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 Строителен инженер – с висше образование, магистър или еквивалентна образователна 

степен в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, съгласно ПМС 

125/2002 или еквивалентна квалификация (за чуждестранни лица); Общ професионален опит: 

минимум 4 години общ професионален опит. Специфичен опит: участие в изпълнението на 

минимум два проекта, включващи дейности по управление на инвестиционни проекти за 

изграждане на инфраструктура, изпълнявани по правила, приложими за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 

Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт! 

За удостоверяване на това обстоятелство участникът   попълва   Списък   на 

служителите/експертите,    които    участникът    ще    използва    за    изпълнение    на 

обществената поръчка, в който е посочена професионална компетентност на лицата 

/квалификацията и опита им/, сходен на дейностите от настоящата обществена поръчка – 

идентификация на дипломите за придобито образование и степен и описание на 

професионалния им опит. 

За доказване на това  обстоятелство  при  сключване  на  договора  за  обществена 

поръчка  избраният  за  изпълнител  трябва  да  представи  списък  на  персонала,  който  ще 

изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентост на лицата, които е  

посочил  за  изпълнение  на  поръчката  на  етапа  на  участие  в  обществената  поръчка  в 

Списък на  служителите/експертите,  които  участникът  ще  използва  за  изпълнение на 

обществената 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 
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Критерий за възлагане: 

[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [Х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: Предлагана цена – Пц                                                                            Тежест: 50 точки 

Име: Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп         Тежест: 50 точки 

 

 
Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [02.04.2018 г.]                      Час: (чч:мм) [17:00 ч.] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [02.07.2018 г.]                      Час: (чч:мм) [17:00 ч.] 

    

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [03.04.2018 г.]                       Час: (чч:мм) [10:00 ч.] 

  

Място на отваряне на офертите:  Заседателна зала на Община Костенец, находяща се в           

гр. Костенец, ул „Иван Вазов“ № 2. При отварянето на офертите могат да присъстват 

представители на участниците. 

  

 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:  [] Да [Х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: Договор за подпомагане по ПРСР 2014-2020 

година № 23/07/2/0/00471 от 01.12.2017 г. 

 

 Друга информация (когато е приложимо): [……] 

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [23.03.2018 г.] 

 

 Възложител 

Трите имена:  (Подпис и печат) 

Радостин Любенов Радев  

Длъжност: Кмет на община Костенец 


