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ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ:
Избор на изпълнител за управление и отчитане на проект ”Инвестиции в съществуващо

рибарско пристанище гр. Созопол - терминал 1”, по Договор за безвъзмездна финансова
помощ /ДБФП/ №BG14MFOP001-1.009-0003-C01/27.03.2019г., финансиран от „Програма
за морско дело и рибарство” /ПМДР/, Приоритетна ос: „Насърчаване на устойчиво в
екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство,
характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите, Процедура BG14MFOP0011.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити
лодкостоянки”

гр. Созопол, 2019 г.

1

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

I.Предмет на обществената поръчка: Избор на изпълнител за предоставяне на
консултантски услуги за управление на проект ”Инвестиции в съществуващо рибарско
пристанище гр. Созопол - терминал 1”, по Договор за безвъзмездна финансова помощ
/ДБФП/ №BG14MFOP001-1.009-0003-C01/27.03.2019г., финансиран по Процедура
BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и
покрити лодкостоянки”, Приоритетна ос: „Насърчаване на устойчиво в екологично
отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство,
характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите, на „Програма за морско дело
и рибарство” /ПМДР/
В предметния обхват на възлагане с обществената поръчка се включва изпълнението на
следните дейности:
1.Писмени и устни консултации по искане на Възложителя относно управлението,
организацията, изпълнението и отчитането на проект „Инвестиции в съществуващо
рибарско пристанище гр. Созопол - терминал 1“, съгласно изискванията на УО на ПМДР;
2.Осъществяване на ефективно сътрудничество и координация между общината и
всички заинтересовани страни във връзка с изпълнението на договора за безвъзмездна
финансова помощ и проекта;
3.Контрол по изпълнението на предвидените дейности по проекта, съобразно ДБФП и
Указанията на УО;
4.Оказване на юридическа и техническа помощ при подготовка на необходимата
кореспонденция между Възложителя и УО по време на изпълнението на дейностите по
проекта и до окончателното отчитане на проекта. Подготовка на необходимата
кореспонденция между Възложителя и УО по повод изпълнението и отчитане дейностите
по проекта, в т.ч. уведомителни писма, отговори на такива, изготвяне на искания за анекси
към сключения с ИАРА договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и други
свързани с цялостното изпълнение на проекта; подготовка и представяне на отговор на
въпроси и питания от и към УО по време на изпълнение на проекта.
5.Подпомагане процеса на документиране на изпълнението на проекта, в т.ч.:
строителството – проверка и препоръки за корекция, при необходимост;
-оправдателни документи във
връзка с изпълнение на проекта;
заявки за плащане, предоставяне на препоръки относно оформянето и съдържанието им;
проекта и коректното им документиране;
6.Консултиране на Възложителя относно изисквани от страна на УО документи,
сведения, справки и всяка друга информация, в резултат на проведени проверки на място
и одити на изпълнението на проекта;
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7.Преглед и подготовка на експертни становища и доклади във връзка с изпълнението
на предвидените дейности по проекта;
8.Консултации във връзка с изпълнението на препоръки дадени от страна на УО във
връзка с проекта;
9.Проследяване стриктното изпълнение на Договор за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ № BG14MFOP001-1.009-0003-C01/27.03.2019г.
Технически спецификации:
1. Изготвяне на документи за отчитане изпълнението на проекта, съгласно
Указанията на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ и УО на
ПМДР – Приложение общи условия към административни договори за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG14MFOP0011.009“Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити
лодкостоянки“, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на
покрити лодкостоянки“ и Административен договор за безвъзмездна финансова помощ
по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. № МДП – ИП – 01-35 от
27.03.2019г.
2. Съдействие при провеждане на кореспонденцията, комуникацията и
координацията между Възложителя, ИАРА и ДФЗ – РА и други заинтересовани страни
във връзка с изпълнението, отчитането и разплащането на дейностите по проекта.
3. Осигуряване на подкрепа и предоставяне на консултации на екипа за управление
на проекта на община Созопол, във връзка с ежедневното управление, координация и
изпълнение на дейностите по проекта.
4. Проследяване и информиране на Възложителя за спазване на календарния график
за изпълнението на проекта.
5. Изготвяне на документи, свързани с изпълнение и отчитане на дейностите по
проекта, включително изготвяне на заявки за авансово и окончателно плащане, както и
искания за финансиране на разходи за ДДС към заявките по проекта.
6. Преработка на документацията, в случай на неодобрение от Възложителя и/или
при отправени препоръки от страна на ИАРА и ДФЗ-РА.
и съгласно приложение!
II. Образуване на предлаганата цена: цената, която ще се заплаща от
възложителя за изпълнение на поръчката, представлява крайната цена за изпълнение на
услугата, включваща ДДС и всички други разходи.
Съгласно Договор № BG14MFOP001-1.009-0003-C01/27.03.2019г. за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG14MFOP001-1.009 „Рибарски
пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”,
Приоритетна ос: „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно,
конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с
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ефективно използване на ресурсите на „Програма за морско дело и рибарство”
/ПМДР/, прогнозна стойност на поръчката е 10 000 лв. без ДДС.
Посочената прогнозна стойност се явява крайна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При
предложена по-висока цена, участникът ще бъде отстранен от процедурата.

III. Начин на плащане: съгласно проекта на договор.

IV. Срок на валидност на офертите: срокът на валидност на офертите е
съгласно посочения срок за валидност на офертите в обявата за събиране на оферти.

V. Участниците следва да представят следните документи към офертата си:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/;
2.Административни сведения/Образец №2/;
3. При участници обединения - копие от документ за създаване на обединението,
както и следната информация във връзка с конкретната 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..
4.Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от
ЗОП /Образец №3/;
5.Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 вкл. от ЗОП
/Образец №4/;
6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от
поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/;
7. Декларация по чл. 66, ал. 1, изр.второ от ЗОП от подизпълнителите, работите и
дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива,
както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №7/;
8. Декларация 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 /Образец
№5/;
9.Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество /Образец №12/;
10.Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 ЗОП /Образец №8/;
11. Декларация за съответствие с критериите за подбор /Образец №10/;
12. Техническо предложение /Образец №9/;
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13.Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд /Образец №13/;
14. Ценово предложение/ Образец № 11/.

Възложителят определя по отношение на участниците критерии за подбор, които
се отнасят до:
1. техническите и професионалните способности.
Възложителят използва спрямо участниците само критериите за подбор по ЗОП,
които са необходими за установяване на възможността им да изпълнят поръчката.
Поставените критерии са съобразени с предмета, стойността, обема и сложността на
поръчката.
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.

Технически и професионални способности:
I. Участникът да е изпълнил една дейност с предмет, идентичен или сходен с тези
на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
Под дейност с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, следва да се
разбира: дейности по управление изпълнението и/или отчитането на проект за
строителство на обект и/или икономически консултации при изпълнението на проект за
строителство на обект и/или юридически консултации при изпълнението на проект за
строителство на обект.
Забележка: Възложителят не поставя изискване за изпълнени от Участниците
дейности/услуги с конкретен обем, който да се приема като идентичен или сходен с
обема на настоящата обществена поръчка.
При подаване на оферта лицето или лицата попълват Декларация за съответствие
с критериите за подбор /Образец №10/, като декларират тези обстоятелства.
Доказва се със: Участниците представят Списък на услугите, които са идентични
или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите
и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
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Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи
съобразно законодателството си.
Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи
за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички
обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно
значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената
декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът
представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган,
нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която
той е установен.
Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Списъкът”
се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва
изпълнени дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката.

Подробни мотиви за определянето на този критерий за подбор: Възложителят
поставя този критерий за подбор съобразно предмета и обема на настоящата поръчка.
Изискването за изпълнена поне 1 дейност с предмет, идентичен или сходен този на
поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата е с цел
гаранция за възможностите на потенциалните изпълнители за изпълнение на предмета
на поръчката, и завършване на проекта в сроковете и при условията предвидени в него.
Именно с цел гарантиране на недискриминационни и прозрачни условия, даващи
възможност за участие на голям кръг от заинтересовани лица, Възложителят е
поставил изискване за такъв малък брой изпълнени дейности през последните три
години. Посочения критерий за подбор е съобразен с чл.63, ал.1, т.1, б.“б“ от ЗОП.
II. Участникът да разполага с персонал с определена
компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:

професионална

1.Експерт – координатор на екипа:
Квалификация и умения - висше образование с образователно-квалификационна
степен „магистър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е
придобита в чужбина. Област на висше образование: „Икономика“, „Архитектура,
строителство и геодезия“ или „Администрация и управление“, съгласно ПМС №
125/2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и
професионалните направления или еквивалентна специалност.
Общ професионален опит по специалността – минимум 3 години
Специфичен опит като член на екип в изпълнение на услуга/дейност, свързана с
консултиране по подготовка и/или управление и/или мониторинг на проект/и.
2. Експерт - юрист
Квалификация и умения - висше образование с образователно-квалификационна
степен „магистър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е
придобита в чужбина. Област на висше образование: „право”,
професионално
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направление „Социални, стопански и правни науки” съгласно Класификатора на
областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с
Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване
класификатор на областите на висше образование и професионални направления (нар.
ПМС № 125/ 24.06.2002 г.) или еквивалентна.
Професионален опит по специалността – минимум 3 години.
Специфичен опит в изпълнението на услуга/дейност, свързана с изготвяне на
юридически становища, или анализи, или оценки, или административни актове, във
връзка с изпълнение на програми и проекти.
3. Експерт – Хидроинженер / ВиК, ХТС, ХМС /
Квалификация и умения - висше образование с образователно-квалификационна
степен „магистър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е
придобита в чужбина. Област на висше образование: „Архитектура, строителство и
геодезия“, с придобита специалност „инженер на хидро инженерни съоръжения“,
съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните
направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г.
за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални
направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 г.) или еквивалентна.
Професионален опит по специалността – минимум 3 години;
Специфичен опит като член на екип в изпълнение на услуга/дейност, свързана с
осъществяване на мониторинг и техническа отчетност по изпълнението на одобрени
проекти.
4. Финансов експерт
Квалификация и умения - висше образование, степен „магистър” или еквивалентна
образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. Област на висше
образование по специалност от област професионално направление „Икономика“ или
еквивалентна специалност.
Професионален опит по специалността - минимум 3 години
Специфичен опит в изпълнението на услуга/дейност свързана с верификация на
разходи и/или финансово отчетност по изпълнението на одобрени проекти.
Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от
предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица (един
експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия експертен екип).
При използването на експерти – чуждестранни лица, възложителят приема
еквивалентни образователно-квалификационна степен, професионална квалификация и
специалност, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Прилагат се разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за
признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в
трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република
България. С Решение на Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет първи
национален план за действие по взаимна оценка на регулираните професии в държавите
членки, съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената Директива 2005/36/ЕО на
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Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването
на професионалните квалификации.
Под „еквивалентно образование“ следва да се разбира специалност, получена в
чуждестранно учебно заведение в еквивалентни на тези области специалности по
смисъла на ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на
висше образование и професионалните направления. Под „еквивалентно обучение“ следва
да се разбира обучение, проведено от чуждестранен обучител на теми, еквивалентни на
изискваните за съответните позиции в екипа.
При подаване на оферта лицето или лицата попълват Декларация за съответствие
с критериите за подбор /Образец №10/, като декларират тези обстоятелства.
Доказва се със: Участниците представят Списък на персонала, който ще
изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за
изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на
лицата, в това число:

Експерт/специалист (трите имена и позиция/длъжност, която ще
заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);

Образование (степен, специалност, година на дипломиране, номер на
диплома, учебно заведение);

Професионална квалификация (направление, година на придобиване,
номер на издадения документ, издател);

Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни
функции).
Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи
съобразно законодателството си.
Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи
за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички
обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно
значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената
декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът
представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган,
нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която
той е установен.
Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Списъкът”
и документите, които доказват професионалната компетентност на лицата, се
попълва и представят само от онези членове в обединението, чрез които обединението
доказва, че отговаря на поставения критерий за подбор.

Подробни мотиви за определянето на този критерий за подбор: Възложителят
поставя този критерий за подбор съобразно предмета и обема на настоящата поръчка.
Изискването за посочения брой технически лица е с цел гаранция за възможностите на
потенциалните изпълнители за изпълнение на предмета на поръчката. Същият е гарант
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за способностите на лицата пряко ангажирани с изпълнението на поръчката.
Възложителят счита, че това изискване е предпоставка за завършване на проекта в
сроковете и при условията предвидени в него, като същевременно е гарант за качество и
спазване на всички изисквания. Именно с цел гарантиране на недискриминационни и
прозрачни условия, даващи възможност за участие на голям кръг от заинтересовани
лица, Възложителят е поставил изискване за такъв малък брой лица. От друга страна
посочения индивидуален опит на техническите лица, предполага и значително повисоката им индивидуална квалификация и опит, опит който гарантира индивидуалните
им способности и целящ постигане на високо качество на изпълнение. Посочения
критерий за подбор е съобразен с чл.63, ал.1, т.5 от ЗОП.

III. Участникът да прилага системи за управление на качеството съгласно
стандарт EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент, с предметен обхват управление
изпълнението и/или отчитането на проект и/или икономически консултации при
изпълнението на проект и/или юридически консултации при изпълнението на проект или
еквивалент.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са
акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация,
който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на
Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на
изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната
акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема
еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на
качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал
възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези
случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са
еквивалентни на изискваните.
При подаване на оферта лицето или лицата попълват Декларация за съответствие
с критериите за подбор /Образец №10/, като декларират тези обстоятелства.
Доказва се със: Участниците представят копие на валиден Сертификат за
въведена система на управление на качеството съгласно стандарт EN ISO
9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват в областта на управление изпълнението и/или
отчитането на проект и/или икономически консултации при изпълнението на проект
и/или юридически консултации при изпълнението на проект или еквивалент.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
горепосочения валиден сертификат или еквивалентен, представят онези участници в
обединението, които ще изпълняват дейности по управление на проекта, предмет на
поръчката, и съобразно разпределението на дейностите по договора за обединение.
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Т.е. само онези членове на обединението/консорциума (неюридическо лице), които
при евентуално спечелване на поръчката, ще изпълняват реално дейностите по
управление на проекта, предмет на поръчката, представят валиден сертификат или
еквивалентен.
Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи
съобразно законодателството си.
Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи
за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички
обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно
значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената
декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът
представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган,
нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която
той е установен.

Подробни мотиви за определянето на този критерий за подбор: Възложителят
поставя този критерий за подбор съобразно предмета и обема на настоящата поръчка.
Изискването участниците да прилагат системи за управление на качеството е с цел
гаранция за възможностите на потенциалните изпълнители за изпълнение на предмета
на поръчката при стриктно спазване на изискванията за качество при изпълнението на
поръчката. Посочения критерий за подбор е съобразен с чл.63, ал.1, т.10 от ЗОП.

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и
професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който
може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на
трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите,
свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните
способности.
По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за
изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети
лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която
е необходим този капацитет.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да
може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за
поетите от третите лица задължения.
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Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са
налице основанията за отстраняване от процедурата.
Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице,
ако то не отговаря на някое от условията по чл.65, ал.4 от ЗОП, поради промяна в
обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка.
Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица,
той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети
лица при спазване на условията по чл.65, ал. 2 – ал.4 от ЗОП.

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката,
който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те
трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице
основания за отстраняване от процедурата.
Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в
офертата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на
някое от условията по чл.66, ал.2 от ЗОП поради промяна в обстоятелствата преди
сключване на договора за обществена поръчка.
Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите,
които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на
забраната по чл.66, ал. 5 от ЗОП доставката на стоки, материали или оборудване,
необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не
включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от
договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.
Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да
бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят
заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията в този случай
се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя
чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от
получаването му. Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има
право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на
отстраняване на причината за отказа.
Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
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След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му,
изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и
представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява
възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението
на поръчката. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор
за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно
следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в
процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела
и вида на дейностите, които ще изпълнява.
При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на
възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които
доказват изпълнението на условията по чл.66, ал.14 от ЗОП, в срок до три дни от
неговото сключване.

VІ. Критерий за възлагане: Обществената поръчка се възлага въз основа на
„икономически най-изгодна оферта", която се определя чрез критерия „Oптимално
съотношение качество/цена”.
Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата,
които отговарят на критериите за подбор и за които не са налице основанията за
отстраняване от процедурата, съгласно предварително обявените условия на
Възложителя, както и които са оформени съгласно изискванията на Възложителя,
подробно разписани в указанията към участниците и в образците на представените
документи, подлежат на комплексна оценка за определяне на офертата, предлагаща
„Oптимално съотношение качество/цена”.
Настоящата методика съдържа информация за начина на определяне на
комплексната оценка (КО) на всяка оферта, за показателите и относителната им
тежест в комплексната оценка, както и за начина на определяне на оценката по всеки
показател. Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на
получената за всяка оферта „Комплексна оценка”, като сума от оценките по
определените в Методиката за оценка показатели.
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Показатели за оценка
К1 – Предложена цена – максимална оценка – 50 точки.
К2 – Организация за качествено изпълнение на поръчката – максимална
оценка - 50 точки.

К1 – Предложена цена – показателят се изчислява по следната формула:
К1 = (Цена мин. / Цена участ.)*50
където
Цена мин. е най-ниската предложена цена от участник.
Цена участ. е цената, предложена от даден участник съгласно ценовото му предложение.

К2 – Организация за качествено изпълнение на поръчката – в техническото си
предложение участникът трябва да посочи организацията за изпълнение, съгласно
Техническата спецификация. Оценява се посочената организация на работа.
Показателят се изчислява по следния начин:

К2 - Организация за качествено изпълнение на поръчката
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката
осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени
в Техническата спецификация, а именно:

макс.50
30

- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил
е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за
осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване
на дейностите, които са необходими за изпълнение на възложената услуга.
- участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на
възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните
дейности и етапи за изпълнение.
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката
осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени
в Техническата спецификация, а именно:
- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил
е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за
осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване
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40

на дейностите, които са необходими за изпълнение на възложената услуга.
- участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на
възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните
дейности и етапи за изпълнение.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че е налично
едно от следните обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво
ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под
„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да
бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може
да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими
резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното
изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на
екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на
поръчката.
„Обосновани“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за
приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението
на поръчката.
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката
осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени
в Техническата спецификация, а именно:
- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил
е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за
осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване
на дейностите, които са необходими за изпълнение на възложената услуга.
- участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на
възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните
дейности и етапи за изпълнение.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са
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налични две от следните обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво
ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под
„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да
бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може
да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими
резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното
изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на
екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на
поръчката.
„Обосновани“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за
приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението
на поръчката.
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката
осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени
в Техническата спецификация, а именно:
- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил
е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за
осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване
на дейностите, които са необходими за изпълнение на възложената услуга.
- участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на
възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните
дейности и етапи за изпълнение.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са
налични и трите посочени обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво
ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под
„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да
бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може
да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими
резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното
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изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на
екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на
поръчката.
„Обосновани“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за
приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението
на поръчката.

Комплексната оценка - КО на офертата се изчислява по формулата:
КО = К1 + К2

КО има максимална стойност 100 точки.

VII. Срок за представяне на офертите - съгласно посоченото в обявата за
събиране на оферти. Отварянето на офертите от назначена от Възложителя комисия
ще се извърши на датата, часа и мястото, посочени в обявата за събиране на оферти.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или
лица, които са упълномощени да присъстват на отварянето.
VIII.Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от
настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 ЗОП.
Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника,
или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга
куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от
възложителя.
Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се
посочват:
1. наименованието на участника, включително участниците в обединението,
когато е приложимо;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
3. наименованието на поръчката..
За получените оферти за участие при възложителя се води регистър, в който се
отбелязват:
1. подател на офертата;
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2. номер, дата и час на получаване;
3. причините за връщане на офертата, когато е приложимо.
При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер,
датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.
Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за
получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред
мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в
списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица.
Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра. В тези случаи не се допуска
приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.
Получените оферти се предават на председателя на комисията, за което се
съставя протокол. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на
комисията.
Възложителят със заповед определя комисия от нечетен брой лица за разглеждане
и оценка на получените оферти.
За членовете на комисията се прилагат изискванията по чл. 51, ал. 8 - 10 и 13 от
ППЗОП. Когато член на комисията не може да изпълнява задълженията си по
обективни причини или за него е възникнал конфликт на интереси, възложителят
определя със заповед нов член. В случаите, когато е налице конфликт на интереси,
действията на отстранения член не се вземат предвид и се извършват повторно от
новия член.
Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите
предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на
участниците.
Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията
към личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява
участника, като изисква да отстрани непълнотите или несъответствията в срок 3
работни дни.
Резултатите от разглеждането и оценката на офертите и за класирането на
участниците се отразяват в протокол. Възложителят утвърждава протокола, след
което в един и същ ден протоколът се изпраща на участниците и се публикува в профила
на купувача.
Преди утвърждаване на протокола по чл. 192, ал. 4 от ЗОП възложителят го
връща на комисията, когато констатира нарушение в нейната работа, което може да
бъде отстранено.
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Председателят на комисията:
1. свиква заседанията на комисията и определя график за работата й;
2. информира възложителя за всички обстоятелства, които препятстват
изпълнението на поставените задачи в посочените срокове;
3. отговаря за правилното съхранение на документите до предаването им за
архивиране;
4. прави предложения за замяна на членове на комисията при установена
невъзможност някой от тях да изпълнява задълженията си.
Членовете на комисията:
1. участват в заседанията на комисията;
2. лично разглеждат документите, участват при вземането на решения и
поставят оценки на офертите;
3. подписват всички протоколи от работата на комисията.
Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство.
Когато член на комисия не е съгласен с решенията и предложенията на комисията,
той подписва съответните документи с особено мнение. Особеното мнение се
аргументира писмено, като мотивите са неразделна част от протокола.
Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2
от ЗОП след предоставяне на списъка с участниците.
Всеки член на комисията е длъжен да си направи самоотвод, когато установи, че:
1. по обективни причини не може да изпълнява задълженията си;
2. в хода на провеждане на процедурата е възникнал конфликт на интереси;
Възложителят е длъжен да отстрани член на комисията, за когото установи, че е
налице конфликт на интереси с участник.
Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са
узнали във връзка със своята работа в комисията, включително да опазват документите
от неправомерен достъп.
Комисията и всеки от членовете є са независими при изразяване на становища и
вземане на решения, като в действията си се ръководят единствено от закона.
Всеки член на комисия е длъжен незабавно да докладва на възложителя случаите,
при които е поставен под натиск да вземе нерегламентирано решение в полза на
участник.
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Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия.
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се
класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния
ред:
1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1, сравнени в
низходящ ред съобразно тяхната тежест.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в
съответствие с т. 1 и т.2.

От участие в процедурата се отстранява участник в следните случаи:
Възложителят отстранява участник, за когото е налице някое от
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и който не отговаря на поставените от
възложителя критерии за подбор, ако има такива.
Освен на основанията по чл. 54 от ЗОП възложителят отстранява:
1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни
друго условие, посочено в документацията;
2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и
трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на
международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение
№ 10;
3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или
чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;
4. участници, които са свързани лица.
5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на
условията за представяне, включително за форма, начин и срок.
6. участникът, участвал в пазарните консултации, се отстранява от процедурата,
ако не може да докаже, че участието му не води до нарушаване на принципа за
равнопоставеност.
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IX. Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква
от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи,
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата и
съответствие с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за
подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
За всички неуредени въпроси в настоящите указания се прилагат разпоредбите
на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.
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