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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: 2] 

  

 Възложител: [Община Гълъбово] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [00420 ] 

Адрес: [бул. Република № 48] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): инж. Севдалин Сидеров 

Телефон: [+359 041868901] 

E-mail: [stoianov.sekretar@gmail.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 [Х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[Х] Услуги 

Предмет на поръчката: [„Избор на изпълнител, във връзка с предоставяне на консултантски 

услуги по организация и управление на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо 

за неопасни /битови и строителни/ отпадъци, находящо се в ПИ №000373 в землището на гр. 

Гълъбово”“] 

  

Кратко описание: [Консултантът следва да изпълнява функции и задачи, свързани с управление и 

координация на дейностите по проект, подготовка на документите, необходими за извършване на 

плащания и за верификация и осчетоводяване на разходите, разплащания, мониторинг и докладване, 

подготовка и провеждане на обществени поръчки, изпълнение на мерки за информация и 

комуникация, съхранение на документите по проекта.] 

  

Място на извършване: [гр. Гълъбово] 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [70 000.00] 

  

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

 Номер на обособената позиция: [ ... ] 
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Наименование: [...............] 

  

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

 

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

 Технически и професионални способности:  

 Участникът следва да е изпълнил дейности, с предмет, идентичен или сходен с предмета 

на поръчката, за последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.  

 За дейности „идентични“ или „сходни“ с предмета на обществената поръчка, следва 

да се разбират: дейности, свързани с услуги в областта на външна техническа помощ и/или 

консултантски услуги по управление на проекти/договори за БФП, независимо от източника на 

финансиране. 

Документ, с който се доказва изпълнението на това изискване: 

При подаване на офертата участниците декларират съответствието с посочения критерий за 

подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“, в поле: За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид. 

Преди сключване на договор Възложителят изисква от участника, определен за 

изпълнител да предостави списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, 

придружен с доказателства за изпълнените услуги. 

 Участникът трябва да притежава внедрена система за управление на качеството EN 

ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството, с обхват консултантски услуги. 

 

Документ който се представя при подаване на оферта 

 

При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване 

и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в раздел Г: Схеми за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, Част IV: „Критерии за подбор“ от 

ЕЕДОП, с посочване на конкретния документ, обхват, валидност и издател. 

 

Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, 

определен за изпълнител да представи копие на сертификат EN ISO 9001:2008 (2015) или 

еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват 

консултантски услуги. 

 

Сертификатът трябва да е издаден 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 участникът не е имал достъп до такива 

сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него 



3 
 

причини.] 

  

 
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: 

[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: [„Организация на работа и персонала ”]       Тежест: [ 50 ] 

 

Име: [„Предложена цена”]                                        Тежест: [ 50] 

 

КО =  ОРП х 50% +  ЦП х 50% 

Общата  техническа оценка на всяко едно от предложенията по показател  се изчислява по 

следната формула: 

по следната формула: 

ОРПn 
ОРП = -------------- х 100 = ........ бр. точки 

ОРПmax 

където: 

ОРПn „Организация на работа и персонала” (ОРП) на оценяваната оферта ; 
ОРПmax - максималната обща оценка, дадена от комисията за конкретна оферта; 

!!! За получаването му е необходимо първо да бъдат получени всички таблични оценки на 

Комисията за всички допуснати офеpти. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА И ПЕРСОНАЛА 

Максимален 

брой – точки 

3 т. 

Техническото предложение участникът отговаря на изискванията в 

техническата спецификация, относно изпълнение на консултантската услуга и 

е налично всяко едно от следните обстоятелства: 

 Представена е организационна структура на човешкия ресурс /ключови и 

неключови експерти/, съгласно професионална им квалификация, 

1 т. 
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компетентност и йерархия, като гарантира качествен и в срок предаден 

краен продукт, освен това тя води до оптимизация на задълженията и 

отговорностите на експертите, като се постига съкращаване на времето 

за изпълнение на конкретното задължение и/или дейност. 

Организационната структура е направена спрямо и в съответствие с 

обхвата, обема и предмета на поръчката, заложените резултати, 

предвидените дейности и задължения. 

 В техническото предложение на Участника присъстват разработени 

дейностите и задачите от техническата спецификация на Възложителя, 

освен това са предложени допълнителни ресурси*, гарантиращи 

постигане на заложените резултати, срочно изпълнение на поръчката и 

без финансови санкции за Възложителя.  

Техническото предложение участникът отговаря на изискванията в 

техническата спецификация, относно изпълнение на консултантската услуга и 

е налично всяко едно от следните обстоятелства: 

 Представена е организационна структура на човешкия ресурс /ключови и 

неключови експерти/, съгласно професионална им квалификация, 

компетентност и йерархия, като гарантира качествен и в срок предаден 

краен продукт, освен това тя води до оптимизация на задълженията и 

отговорностите на експертите, като се постига съкращаване на времето 

за изпълнение на конкретното задължение и/или дейност. 

Организационната структура е направена спрямо и в съответствие с 

обхвата, обема и предмета на поръчката, заложените резултати, 

предвидените дейности и задължения. 

 В техническото предложение на Участника присъстват разработени 

дейностите и задачите от техническата спецификация на Възложителя, 

освен това са предложени допълнителни ресурси, гарантиращи 

постигане на заложените резултати, срочно изпълнение на поръчката и 

без финансови санкции за Възложителя.  

 В разработването на всяка една от заложените дейности е записан 

приложимия и съотносим документ към конкретната дейност, който ще 

се изготви и предостави на Възложителя. Участникът е записал и 

съотносимия нормативен акт, указание, наредба, инструкция, закон и/или 

друг документ, с който трябва да се съобразява и прилага Възложителя. 

 

 Участникът е предложил етапиране на изпълнението на поръчката и е 

разпределил заложените дейности и задачи в предложените етапи. Също 

така в отделните етапи е предложил методи за осъществяване на 

комуникация с възложителя и съгласуване на действия му с него. 

 

2 т. 

Техническото предложение участникът отговаря на изискванията в 

техническата спецификация, относно изпълнение на консултантската услуга и 

е налично всяко едно от следните обстоятелства: 

 

 Представена е организационна структура на човешкия ресурс /ключови и 

неключови експерти/, съгласно професионална им квалификация, 

компетентност и йерархия, като гарантира качествен и в срок предаден 

краен продукт, освен това тя води до оптимизация на задълженията и 

отговорностите на експертите, като се постига съкращаване на времето 

за изпълнение на конкретното задължение и/или дейност. 

Организационната структура е направена спрямо и в съответствие с 

обхвата, обема и предмета на поръчката, заложените резултати, 

предвидените дейности и задължения. 

 В техническото предложение на Участника присъстват разработени 

3 т. 
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дейностите и задачите от техническата спецификация на Възложителя, 

освен това са предложени допълнителни ресурси, гарантиращи 

постигане на заложените резултати, срочно изпълнение на поръчката и 

без финансови санкции за Възложителя.  

 В разработването на всяка една от заложените дейности е записан 

приложимия и съотносим документ към конкретната поръчка, който ще 

се изготви и предостави на Възложителя. Участникът е записал и 

съотносимия нормативен акт, указание, наредба, инструкция, закон и/или 

друг документ, с който трябва да се съобразява и прилага Възложителя. 

 

 Участникът е предложил етапиране на изпълнението на поръчката и е 

разпределил заложените дейности и задачи в предложените етапи. Също 

така в отделните етапи е предложил методи за осъществяване на 

комуникация с възложителя и съгласуване на действия му с него. 

 Представена е последователността, взаимната обвързаност и сроковете за 

изпълнение на дейностите и задачите, които се предвижда да бъдат 

извършени, изброени в  Техническите спецификации на Възложителя, 

съгласно предмета и обхвата на поръчката, собственото си техническо 

предложение и други документи, които имат отношение към предмета на 

настоящата обществена поръчка. 

 

 Участникът е предложил мерки за предотвратяване на настъпването и 

мерки за преодоляване на последиците от сбъдването на всеки от 

идентифицираните  в техническата спецификация аспекти и/или събития. 

 

Ресурси* - съвкупност от средства, които водят до рационализиране и оптимизиране на резултатите 

от човешката дейност.  

Съотносим
**

 – който се намира в съотношение с нещо, и е в пряка зависимост и корелация с 

конкретна ситуация, предмет, документ, действие, поведение, норми.  

Качествен*** – без недостатъци 

Оптимизация**** - повишаване производителността на труда чрез въвеждане на нови средства, 

нови материали, нови технологии, увеличаване на скоростта на работа.  

Офертите на участниците ще се оценяват по описаната по-горе скала след експертна оценка, 

съобразно чл. 70, ал. 7, т. 3, б. „б“ от ЗОП. За получаване на съответния брой точки, за всеки един 

предложен допълнителен елемент/компонент следва да е видно по какъв начин неговото 

изпълнение ще допринесе за повишаване на качеството на изпълнение и постигане на резултатите 

от съответната дейност/поддейност/задача, както и на проекта като цяло. 

Участниците, които не покриват минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

документацията, ще бъдат отстранени. 

Показател „Ценово предложение” (ЦП) - Представлява оценка на предложената цена на за 

изпълнение на услугата и се формира по следната формула : 

 

ЦП = ЦПмин. / ЦПуч. х 100 

където: 

ЦПмин - предложена най-ниска цена за изпълнение на консултантската услуга; 

ЦПуч. - предложена цена за изпълнение на консултантската услуга от съответния участник 

 

 
 Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [23.06.2020 г.]                      Час: (чч:мм) [17.30] 
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Срок на валидност на офертите: Не по-малко от 90 календарни дни. 

Дата: (дд/мм/гггг) […………...2020 г.]                      Час: (чч:мм) [17.00] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [24.06.2020 г.;  13:00 часа] 

  

Място на отваряне на офертите: [гр. Гълъбово, бул. Република № 48] 

  

 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:  [Х] Да [] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [Настоящата обществена поръчка се финансира по 

проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови и строителни/ 

отпадъци, находящо се в ПИ №000373 в землището на гр. Гълъбово“, финансиран по 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Кохезионен фонд, Административен договор № Д-34-46/27.05.2020г. с УО на ОПОС] 

  

  

 

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

 На публичното заседание на комисията, могат да присъстват представители на участниците, но 

предвид въведеното „извънредно положение“, следва да бъдат задължително с лични 

предпазни средства. 

  

  

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [12.06.2020 г.] 

 

 Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) [инж. Пламен Ганчев Бараков  /пп/ 

Длъжност: [Зам.Кмет], действащ съгл. Заповед № 245/ 08.06.2020 г на Кмета на Община Гълъбово 

 


