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BG-Велико Търново 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

Община Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова, Милена 

Курдова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 229; 062619 251, E-mail: 

mop_vt@abv.bg, Факс: 062619 251 

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки" 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-tarnovo.bg. 

Адрес на профила на купувача: http://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha. 

Услуги 

„Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и 
последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска 
администрация Велико Търново. Разработване на Общински план за развитие, в т.ч. 
провеждане на анкетно проучване и два дискусионни форума и разработване на 
Концепция за пространствено развитие на община Велико Търново и провеждане 
на публично обсъждане”, по обособени позиции: позиция 1 - Разработване и 
въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и оценка на 
изпълняваните политики от община Велико Търново и Разработване на Общински 
план за развитие на Община Велико Търново, в т.ч. провеждане на анкетно 
проучване и два дискусионни форума; позиция 2 - Разработване на Концепция за 
пространствено развитие на община Велико Търново и провеждане на публично 
обсъждане”. 

71245000 

Описание:  
Планове за одобрение, планове за изпълнение и спецификации  

Настоящата процедура включва изпълнението на следните видове дейности 
съгласно проект „Подобряване прилагането на принципите на добро управление в 
Община Велико Търново” на община Велико Търново, финансиран по бюджетна 
линия BG051PO002/13/1.3-07 на ОПАК:1. Разработване и въвеждане на правила и 
методики за мониторинг, контрол и оценка на изпълняваните политики от община 
Велико Търново (отговаряща на Компонент 1 от настоящата обществена поръчка). 
2. Разработване на Общински план за развитие на Община Велико Търново, в т.ч. 
провеждане на анкетно проучване и два дискусионни форума (отговаряща на 
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ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

 

NUTS: 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Компонент 2 от настоящата обществена поръчка). 3. Разработване на Концепция за 
пространствено развитие на община Велико Търново и провеждане на публично 
обсъждане (отговаряща на Компонент 3 от настоящата обществена поръчка). 
Прогнозна стойност за позиция 1 - 39583,33 лв. без ДДС; за позиция 2 - 16666,67 лв. 
без ДДС. 

56250 BGN 

Велико Търново 

BG321 

Изисквания за иконом. и фин. състояние: 1. Участникът следва да има реализиран 
общ оборот от дейността в обхвата на съотв. позиция през последните 3 прикл. фин. 
години (2010, 2011 и 2012) или от датата, на която е учреден или е започнал 
дейността си: за позиция 1–100000,00 лв. без ДДС, за позиция 2–50000,00 лв. без 
ДДС. За доказване на обстоят.участникът следва да представи Обр.№10 – информ. 
за общия оборот за последните 3 прикл. фин. години или от датата, на която е 
учреден или е започнал дейността си. За физ.лица–заверено копие на год. дан. 
декларации или еквив. документ. Изисквания за мин. техн. възможн. и 
квалиф.:1.Участникът следва да е изпълнил през посл. 3 г. или от датата, на която е 
учреден или е започнал дейността си, считано до крайния срок за получаване на 
оферти: Мин.1 дог. с предмет сходен с предмета на съотв. позиция. За доказване 
участникът следва да представи Обр.№11 – списък на осн. договори, сходни с 
предмет на поръчката и зав. копия на препоръки за добро изпълнение по представ. в 
списъка договори. Препоръките сл. да съдържат данни за възложителя, предмет, 
стойност и срок на изпълнение на дог., както и дали е изпълнен професионално и на 
високо ниво. Договори в процес на изпълнение няма да бъдат разглеждани. 
2.Участникът следва да разполага с необх. брой ключ. експерти с проф. квалиф. 
и/или опит: За поз.1: 1. Ръководител на екип-мин. обр. степен „магистър” или еквив. 
в областта на соц. и/или стопанските и/или правните и/или техн. науки; Мин. 5 
г.проф. опит в областта на разраб. и провеждане на проучвания и/или разраб. на 
стратег. и планови документи на регион. развитие и/или планове за действие и/или 
работа в администрация със сходни отговорности; 2. Експерт регион. развитие-мин. 
обр. степен „магистър” или еквив. в областта на соц. и/или стоп. и/или прир. науки; 
Мин. 3 г. проф. опит в областта на разраб. и оценка на стратег. и/или планови 
документи за нуждите на регион. развитие и/или местното икон. развитие и/или 
градоустройственото планиране; 3. Експерт соц.-икон. анализи и прогнози: мин. 
обр. степен „магистър” или еквив. в сферата на соц.-иконом. география, регион. 
развитие, стратег. планиране и/или други иконом. и соц. науки; Мин. 3 г. проф. 
опит в областта на разраб. и провеждане на проучвания и/или разраб. на стратег. и 
планови документи на регион. развитие и/или разраб. на соц.-иконом. и/или 
секторни и/или територ. анализи за нуждите на регион. развитие и/или местното 
иконом. развитие; 4. Експерт пространств. развитие-мин. обр. степен „магистър” 
или еквив. в областта на соц. и/или стоп. и/или технич. науки; Мин. 2 г. проф. опит 
в областта на разраб. и оценка на стратег. и/или планови документи за нуждите на 
регион. развитие и/или местното иконом. развитие и/или градоустр. планиране.За 
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КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

поз. 2: 1. Ръководител на екип-мин. обр. степен „магистър” или еквив. в сферата на 
соц.-иконом. география (Регион. и простр. развитие); Мин. 5 г. проф. опит в 
областта на разраб. и провеждане на проучвания и/или разраб. на стратег. и планови 
документи на регион. развитие и/или планове за действие и/или работа в 
администрация със сходни отговорности; 2. Експерт соц.-иконом. анализи и 
прогнози-мин. обр. степен „магистър” или еквив. в сферата на соц.-иконом. 
география, регион. развитие, стратег. планиране и/или други иконом. и соц. науки; 
Мин. 3 г. проф. опит в областта на разраб. и провеждане на проучвания и/или 
разраб. на стратег. и планови документи на регион. развитие и/или разраб. на соц.-
иконом. и/или секторни и/или територ. анализи за нуждите на регион. развитие 
и/или местното иконом. развитие. 3. Експерт ГИС-мин. обр. степен „магистър” или 
еквив. в областта ГИС; Мин.3 г. проф. опит в областта на ГИС. Участникът следва 
да представи списък на експертите, ангажирани за изпълнение, проф. 
автобиография, Декл. за ангажираност и завер. копия на документи за завършено 
образ., квалиф., и опит. Пълните условия за провеждане на ОП, може да намерите 
на офиц. сайт на Общината http://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/. 

Икономически най-изгодна оферта 

К1 – Техническа оценка с тежест 70% и включващ следните подпоказатели: Т1 - 
Разбиране за предмета и обекта на поръчката; Т2 - Обхват, цели и методология за 
изпълнение на компонентите на поръчката и съставящите ги етапи; Т3 - 
Организация и план за изпълнението; Т4 - Управление на риска. К2 - Предлагана 
цена с тежест 30%. 

14/01/2014 17:00 

ДА 

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта за една от 
обособ. позиции, като при подготовката й се придържа точно към указанията и 
обявените в Публичната покана условия:1.Списък на документите, съдържащи се в 
офертата, подписан от представляващия участника. 2. Копие от документ за 
регистрация или ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ, 
копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато 
участникът в процедурата е чуждестранно ФЛ и ЮЛ или техни обединения, 
документът се представя в офиц. превод. 3.При участници обединения – документ 
за създ. на обединение, в който задължително се посочва представляващият – 
оригинал или нотар. заверено копие.4. Административни сведения– Обр.№4. 5. 
Обр.№1 Оферта за участие 6. Доказателства за иконом. и фин. състояние по чл. 50, 
ал.1, т.3 от ЗОП. 7. Информация за общия оборот през последните 3 прикл. фин. 
години (2010, 2011 и 2012 г.) - Обр. №10. 8. Доказателства за технич. възможности 
и/или квалиф. по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП. 9. Списък на осн. дог., сходни с предмета 
на обос. позиция, изпълнени през последните 3 год., считано до крайния срок на 
подаване на оферти – Обр.№11. Предмет, сходен с предмета на вс. от позициите са 
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СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

дейности в областта на: - за позиция 1 - стратегическото планиране на регион. 
развитие и/или анализи и стратегии за местно иконом. развитие и/или анализи и 
методики за институц. развитие и/или изграждане на институц. капацитет и/или 
разраб. на територ. анализи и стратегии;- за позиция 2 – разраб. на пространствена 
концепция за развитие на ниво община, общ. план за развитие, областни стратегии 
за развитие, изработване на ИПГВР. Зав. копия на препоръки за добро изпълнение 
на дог. с предмет, сходен с предмета на обособ. позиция. Препоръките следва да 
съдържат данни за възложителя, предмет, ст-ст и срок на изпълнение на договора, 
както и информ. за това дали договорът е изпълнен профес. и с нужното качество. 
10. Списък на експерти, ангажирани за изпълн. на поръчка - Обр.№12. Документи, 
удостоверяващи образ. квалиф. и проф. опит на ключовите експерти – 
автобиография Обр.№13, декларация за ангажираност на ключов експерт Обр.№14 
и зав. копия на дипломи за завършено образов., сертификати за специализации, 
удостов. от курсове с профес. насоченост, копия от труд. и осигур. книжки, 
договори, референции и др. документи, с които се док. наличието на изискуемия 
проф. опит и образ. квалификация за съответния ключов експерт.11. Декларация за 
отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1от ЗОП - Обр.№6.12. Декларация за 
отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал 5 - Обр.№7.13. Декларация за 
участието/неучастието на подизпълнители - Обр.№8.14. Декларация за съгласие за 
участие като подизпълнител – Обр.№9.15. Декларация за запознаване с условията 
на поръчката и приемане на условията в проекта на договор – Обр.№5.16. 
Пълномощно на лицето, което е упълном. да представлява участника в настоящата 
процедура и подписващо офертата. 17. Техн. предложение за изпълнение на 
поръчката – Обр.№2. „Техн. предложение”, следва да бъде изготвено при 
съблюдаване на изискванията към техн. задание и условията за изпълн. на 
поръчката. 18. „Ценова оферта” – Обр.№3. Възлож. не приема представянето на 
варианти на офертите. Вс. представени в офертата копия на документи сл. да бъдат 
заверени с надпис „Вярно с оригинала”.Пълните условия за провеждане на общ. 
поръчка, може да намерите на офиц. сайт на Община В.Търново http://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/. Образците към настоящата покана са на разпол. 
на участниците на адреса на Профила на купувача. От участие в процедурата се 
отстранява участник: чиято оферта не отговаря на предвар. обявените от възлож. 
условия; в чиято оферта не е представен някой от изискуемите документи. Преди 
скл. на договор се представят докум. за удостов. на обстоят. по чл. 47, ал. 1, т. 1; 
декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5; удостоверения от Община 
В. Търново за липса на задължения. 

13/01/2014  
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