ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За 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/ №BG14MFOP0011.009-0003-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/.
I.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Настоящата техническа спецификация за определяне на характеристиките и
функционалните изисквания за изпълнение на предмета на обществената
поръчка се разработи на основание чл. 48 и чл. 49 от Закона за обществените
поръчки.

1. Обект и предмет на поръчката
Обект на обществената поръчка е „услуга“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП.
Предметът на обществената поръчка е: 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/ №BG14MFOP0011.009-0003-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/.
2. Цели на обществената поръчка
Общата цел – да се осигури необходимата подкрепа на община Созопол от страна
на компетентен екип консултанти при управлението на посочения по-горе одобрен
проект, което води до постигане на определени резултати и ефекти върху
дефинирана целева група по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.
Специфични цели – постигане на успешна реализация и изпълнение на дейностите
по проекта чрез предоставяне на консултантски услуги по управлението на
одобрения проект; ефективност и целесъобразност на вложените ресурси при
изпълнението на одобрения проект за постигане на устойчивост.
3. Резултати, които трябва да бъдат постигнати – с изпълнението на услугата по
предмета на настоящата обществена поръчка, Възложителят цели постигане на
успешна реализация 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,
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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/.
4. Изисквания към качеството на услугата
При изпълнението на услугата, Консултантът трябва да се съобрази със следните
документи:
-

Договор за предоставяне на консултантски услуги, който ще се подпише в
резултат на провеждането на процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка

-

Действащото законодателство на Република България

-

Действащите приложими регламенти, указания и насоки на ЕК

-

Програмни документи, вкл. Условията за изпълнение на проекти по ПМДР
2014-2020г. във връзка с конкретната процедура, Административния договор за
финансиране, други документи, които са публични или са предоставени от
Възложителя на Консултанта.

За качественото изпълнение на услугата Възложителят ще предостави на
Изпълнителя, избран след провеждането на процедурата, достъп до профила за
управление на проекти ИСУН и своевременно ще подсигури снабдяването на
Изпълнителя с необходимата информация и документи, необходими за успешното
реализиране на договора за услуга.
5. Срок за изпълнение –
Срокът за изпълнение на цялостната услуга е до окончателното отчитане на проект
”Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол - терминал 1”, по
Договор за безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/ №BG14MFOP001-1.009-0003C01/27.03.2019г., финансиран по Процедура BG14MFOP001-1.009 „Рибарски
пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”, но
не по-късно от 20.09.2020г. след подписване на констативен протокол за приемане
на окончателен доклад от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без забележки.
II.

ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА УСЛУГАТА, ПРЕДМЕТ
НА ПОРЪЧКАТА:

1. Дейности по управлението на проекта:
Основни отговорности на изпълнителя по проекта в рамките на обхвата на
настоящата обществена поръчка включват, но без да се ограничават до следното:
-

Подготовка на необходимата кореспонденция, свързана с изпълнението на
договора към УО на ПМДР
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-

Координация на документооборота при изпълнението на предвидените
дейности в рамките на проекта

-

Осъществяване на документални проверки, включително проверки на фактури
и други документи, представени от Изпълнителите по договорите за
осъществяване на предвидените по проекта дейности

-

Присъствие при провеждането на проверки на място от страна на
финансиращата и одитиращи институции

-

Подготовка и окомплектоване на заявки за авансово и окончателно плащане

-

Осъществяване на контрол и преглед на документацията при изпълнението на
всеки етап от предвидените СМР по проекта

-

Спазване на мерките за информация, публичност и популяризирането на
проекта

2. Дейности по отчитането
Изпълнителят изготвя Окончателен доклад за извършената цялостна работа по
договора за услуга и съобразно техническата спецификация. Окончателният доклад се
предоставя в срок до 10/десет/ календарни дни след приключване на дейностите по
проект ”Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол - терминал
1”, по Договор за безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/ №BG14MFOP001-1.0090003-C01/27.03.2019г., финансиран по Процедура BG14MFOP001-1.009 „Рибарски
пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”
Изпълнителят представя доклад в един екземпляр доклада в един екземпляр на
хартиен носител, подписан и подпечатан с печат на Изпълнителя, както и на
електронен носител.
В срок до 5/пет/ работни дни от получаването на Окончателния доклад
Възложителят или определени от него лица го одобряват или дават писмени забележки
за отстраняване на недостатъците по него.
В срок от 2/два/ работни дни от получаването на писмените забележки от
Възложителя, Изпълнителят отстранява недостатъците в Окончателния доклад.

III.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Предложението за изпълнение на поръчката трябва да бъде в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на Възложителя, и трябва да съдържа
като минимум:
1.
Представяне на начина на изпълнение на всяка от дейностите,
включени в предмета на поръчката
2.
Представяна на организация на екипа, който ще изпълнява поръчката,
като е посочено как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за
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осъществяване на комуникация в Възложителя, координация и съгласуване на
дейностите.
3.
За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното
изпълнение /информация, документи, технически средства/ и задълженията на
отговорните за изпълнението експерти.
Участникът се отстранява от по-нататъшно участие в настоящата процедура,
в случай че представи техническо предложение, което не включва минималните
изисквания на възложителя и/или не отговаря на изискванията на техническите
спецификации и/или документацията за участие.

ВАЖНО!!!
В изпълнение на разпоредбата на чл.48, ал.2 от ЗОП да се счита за добавено „или
еквивалентно“ навсякъде, където в документацията включително и в проектите по
настоящата поръчка са посочени стандарти, спецификации, технически оценки или
технически одобрения, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска
марка, патент, тип, произход или производство.
Ако някъде в документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска
марка, тип, патент, произход, производство или др., Възложителят на основание чл.50
ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим
документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на
изискванията, определени в техническата спецификация.

Изготвил: П.Чапевова
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