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ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България

5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg

Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 318, стая 321

Интернет адрес/и:

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

Адрес на профила на купувача: http://www.veliko-turnovo.bg.

Услуги

"Разработване на стратегия за устойчиво териториално развитие на Община Велико Търново по проект: Обща стратегия за устойчиво

териториално развитие на трансграничен регион Румъния-България, апликационен номер 2SR-1.2-1, номер в системата за управление

MIS ETC: 171, Приоритетна ос: 1, Ключова област на интервенция: 2, по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-

България 2007-2013г.

71243000

Описание:

Проектопланове (системи и интеграция)

1. Разработване на стратегия за устойчиво териториално развитие на Община Велико Търново, включващо и: - Създаване на уеб сайт -
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ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

NUTS:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Изготвяне на публикация - информационни материали за стратеията - Определяне на обекти и територии с потенциал за включване в

"Зелена книга за трансграничния регион".

30478 BGN

Община Велико Търново

BG321

Прогнозната стойност в раздел ІІІ е без ДДС. Стратегията се разработва във връзка с проект "Обща стратегия за устойчиво териториално

развитие на трансграничен регион Румъния-България, апликационен номер 2SR-1.2-1, номер в системата за управление MIS ETC: 171,

Приоритетна ос: 1, Ключова област на интервенция: 2, по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013г.

Цели на проекта за стратегия: Разработване на интегриран документ за планиране развитието на трансграничната зона, основаваща се на

реална формулировка на прилежащата територия; определяне на начина за преодоляване на специфичните проблеми на региона и

предлагане на политики за териториално развитие; гарантиране на последователен и ефективен подход за развитите чрез подбор и

определяне на стратегическите цели. Многофункционално усвояване на потенциала на международен транспортен коридор 9 и

възможности за пространствено развитие и локации в пределите на Община Велико Търново. Съдържание на стратегията: 1.

Разработване на стратегия за устойчиво теритоиарно развитие на Община Велико Търново, чрез: - изготвяне на план за визията на

територията - определяне на целите и приоритетите и формулиране на основните приоритетни области и сектори - идентифициране на

програмите за основните приоритети. - създаване на уеб сайт - изготвяне на публикация - информационни материали за стратеията -

определяне на обекти и територии с потенциал за включване в "Зелена книга за трансграничния регион". Извършването на дейностите

по т.1, 2, 3 и 4 от "Съдържание на стратегията" се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от ръководителя на поректа

и представител на изпълнителя. Крайния продукт се изготвя на български и английски език и се предава на хартиен и на магнитен

носител.

Икономически най-изгодна оферта

Съдържание на документ http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9007557

2 от 4 16.10.2012 г. 16:56



ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съгласно Приложение 1. Методиката за икономически най-изгодна оферта се отнася за всяка от двете позиции. К = Ц х 30 % + Т х 60 %

+ С х 10 % , където: Ц – Ценови критерий Т – техническа оценка на участника, включваща Организация и методология С – Срок за

окончателно плащане след одобряване на фактурата /в календарни дни/

24/10/2012 17:00

ДА

Проект "Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничен регион Румъния-България, апликационен номер

2SR-1.2-1, номер в системата за управление MIS ETC: 171, Приоритетна ос: 1, Ключова област на интервенция: 2, по Програмата за

трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013г. Офертата трябва да съдържа най- малко: 1.Данни за лицето, което прави

предложението: наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни, съгласно образец: декларация за

административни данни; 2.Саморъчно подписани декларация/и за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, съгласно образец.

Декларацията се подписва от лицата, съгласно указанията в образеца; 3.Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал.1,

т.3 от ЗОП, съгласно образец, със съдържание съгласно изискванията по показател Т от методиката за икономически най-изгодна

оферта; 4.Срок на валидност на офертата не по- малък от 2 /два / месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата; 5.Срок за

изпълнение на поръчката - в месеци, но не повече от 3 месеца /без срока за съгласуване на изискващите се документи; 6. Списък на

лицата, които Изпълнителят ще използва за изпълнението на услугата. Мин.изискване към т. 6: да има на разположение минимум 2 лица,

с компетентност, както следва: 1 експерт с образователно-квалификационна степен "магистър" в областта на природните, техническите,

стопанските, социални, правни или хуманитарни науки, и с опит в областта на териториалното развитие; 1 експерт с образователно-

квалификационна степен "магистър" в областта на природните, техническите, стопанските, социални, правни или хуманитарни науки, и

с опит в областта на ГИС. 7. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които отговарят за

извършването на услугата. Представят се заверени копия на дипломи, автобиографии и др., доказващи професионалния опит. Ценово

предложение следва да съдържа: - Възнаграждение за изпълнение на поръчката; - Аванс /не повече от 30 %/; - Срок за плащане на

аванса; - Срок за окончателно плащане след одобряване на фактурата /в календарни дни/; - Начин на плащане:по банков път, с платежно

нареждане в български лева. Копия на документи представени към офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и

заверено с подпис и свеж печат на участника. Офертата се депозира в “Център за услуги и информация на граждани”, в сградата на

Община Велико Търново на адрес град Велико Търново, пл.Майка България № 2. Образците към настоящата покана са на разположение

на участниците на адреса на Профила на купувача. Информация относно движението на обществената поръчка ще се публикува или по
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СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

реда на публикуване на публичната покана на интернет адреса на Община Велико Търново, или чрез уведомяване на участниците в

писмен вид. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху, който се посочва: наименованието на

участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и описание на поръчката по раздел ІІ от настоящата публична покана, като се

посочва изрично, че офертата е относно публична покана. Преди сключване на договор класираният на първо място участник представя

следните документи: - документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелства 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.

23/10/2012
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