
BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община  Велико  Търново,  пл.  Майка  България  №  2,  За:  Теодора  Минкова,  Даниела  Дойнова;

Зорница  Кънчева,  България  5000,  Велико  Търново,  Тел.:  062  619229;  062  619231,  E-mail:

mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки; отдел Околна среда

Интернет адрес/и:

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

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/339.

Услуги

„Актуализиране на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на

утвърдените норми за вредни вещества (ФПЧ10), съгласно изискванията на чл. 27 от Закона за

чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)” Обособена позиция № 1 „Извършване на моделна оценка

чрез дисперсионно моделиране на замърсяването на атмосферния въздух в района на гр. Велико

Търново по показател ФПЧ 10” Обособена позиция № 2 „Разработване на Програма за управление

и подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) в община Велико Търново” Участниците

могат да подават оферта само за една обособена позиция!

90731100, 90731400

Описание:

Управление на качеството на въздуха

Услуги по наблюдение или измерване на замърсяването на въздуха

Във връзка с актуализиране на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и за

достигане на утвърдените норми за вредни вещества (ФПЧ10), съгласно изискванията на чл. 27 от

Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), е необходимо: - за обособена позиция № 1 -

извършване на моделна оценка чрез дисперсионно моделиране на замърсяването на атмосферния

въздух в района на гр. Велико Търново по показател ФПЧ 10. Оценката трябва да бъде извършена

веднъж за референтната 2014 г. и след отчитане на изпълнените мерки – втори път – за състоянието

към 2019 г. - за обособена позиция № 2 – разработване на Програма за управление и подобряване

качеството на атмосферния въздух (КАВ) в община Велико Търново на база получените от

Възложителя изходни данни и резултатите от дисперсионното моделиране. Програмата се

разработва за следните замърсители на въздуха: фини прахови частици ФПЧ 10 и ФПЧ 2.5.

Времевият обхват на програмата е за периода 2015-2019 г. Източник на финансиране: Средствата за

обществената поръчка са осигурени от бюджета на Община Велико Търново. Прогнозни стойности

по позиции: - за обособена позиция № 1 – 25 000,00 лв. без ДДС; - за обособена позиция № 2 – 13

000,00 лв. без ДДС; - обща прогнозна стойност на обществената поръчка – 38 000,00 лв. без ДДС.

38000 BGN
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NUTS:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

община Велико Търново

BG321

Изпълнителят на обособена позиция № 1 е длъжен: 1. да извърши оценка чрез дисперсионно

моделиране, на база анализ и оценка на замърсяването по показател ФПЧ 10 с наднормено ниво за

референтната 2014 г., и 2019 г., съгласно приложено техническо задание; 2. на база резултатите от

моделната оценка да формулира конкретни основни краткосрочни мерки за достигане нивото на

ФПЧ 10; 3. въз основа на анализа на замърсителите и формулираните мерки да извърши оценка чрез

дисперсионно моделиране на прогнозните нива на замърсяване в атмосферния въздух по показател

ФПЧ 10 към времето на постигане на съответствие с изискванията на Наредба № 12 от 15.07.2010 г.

за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид

и озон в атмосферния въздух. 4. да извърши анализ и оценка на резултатите от моделирането; 5. да

извърши изчисляване на организирани и неорганизирани емисии, когато те не са представени, а се

дават базови данни; 6. да консултира експертите на Възложителя при изготвяне на мерките за

намаляване на емисиите и Програмата за управление на КАВ; 7. при необходимост да извърши

представяне и защита на моделите и направените на тази база изводи, както и програмата като цяло

пред общинския съвет. 8. да предаде моделите с анализите към тях на хартиен и електронен

носител. Изпълнителят е длъжен да извърши възложената работа в съответствие с изискванията на

действащото в страната екологично законодателство и приложеното към документацията

техническо задание. В техническото си предложение участниците предлагат примерно съдържание

на моделната оценка, извършена чрез дисперсионно моделиране, както и организация и

методология на изпълнението на поръчката. Изпълнителят на обособена позиция № 2 е длъжен: 1.

да разработи Програмата за управление и подобряване качеството на атмосферния въздух в Община

Велико Търново за следните замърсители на въздуха: фини прахови частици ФПЧ 10 и ФПЧ 2.5.

Времевият обхват на програмата е за периода 2015 – 2019 г.; 2. да използва общата информация за

Община Велико Търново – тип на района; оценка на замърсената територия /km2/; население,

експониране на замърсяването; климатични данни; данни за топографията и др.; 3. да направи

описание на характера на замърсителите РМ 10, РМ 2.5, и оценка на съществуващото замърсяване

на атмосферния въздух, като се посочат данни за замърсителите /предмет на заданието/; 4. с

програмата за подобряване на КАВ да направи проучване и да извърши анализ на произхода на

различните видове замърсители; 5. да извърши комплексна оценка на КАВ за района; 6. да извърши

анализ за причините за съществуващото КАВ; 7. да формулира целите, както и мерки и/или

проекти за подобряване на КАВ по замърсителите в обхвата на програмата, както следва: -

Краткосрочен аспект – изпълнение в рамките на 12 – 18 месеца - Средносрочен аспект –

изпълнение в рамките на 2 години - Дългосрочна перспектива – 2019 г. 8. на базата на извършените

проучвания и анализи, като етап от цялостната разработка, да изготви предварителен вариант на

Програмата за подобряване КАВ; 9. на базата на направените бележки и предложения от страна на

компетентния орган МОСВ, респективно РИОСВ Велико Търново и след направени анализи и

обобщения изпълнителят да разработи и представи на Община Велико Търново окончателен

вариант на Програма за управление и подобряване качеството на атмосферния въздух в Община

Велико Търново. Изпълнителят е длъжен да извърши възложената работа в съответствие с

изискванията на действащото в страната екологично законодателство и приложеното към

документацията техническо задание. В техническото си предложение участниците предлагат

примерно съдържание на Програмата за подобряване на КАВ, както и организация и методология

на изпълнението на поръчката.

Икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите: Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране

оферти е икономически най-изгодната оферта. Показатели: Ц - Ценови критерий с тежест 30%.

Показател за предлаганата цена от Участника. При оценяването се взема предвид предлаганото от

участника възнаграждение за извършване на услугата. Т - Техническа оценка на участника с тежест
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СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

60%. Показател, оценяващ организацията и методологията на изпълнението, както и примерното

съдържание на моделната оценка (за обособена позиция № 1)/ програмата за подобряване КАВ (за

обособена позиция № 2). По този показател се оценява дали предложението на участника показва

задълбочено познаване на цялостния процес по изпълнение на поръчката, в т.ч. и начина на

извършването му; видовете дейности, необходими за изпълнение на поръчката. Комисията

преценява разбирането на участника за обхвата на поръчката, преценката за необходимите ресурси

и организацията на работата в етапа на реализация предмета на поръчката, която участникът

възнамерява да създаде. Предмет на оценка е разпределението на различните ресурси в

обособените етапи на работа и координацията на дейностите и участниците в процеса. Комисията

преценява дали предложената организация би осигурила в достатъчна степен качество на

изпълнение на поръчката и доколко съществува сериозен риск от вътрешен организационен

проблем за изпълнението на поръчката. Оценяват се стратегията, методите и похватите, посочени от

участника за изпълнение на услугата, и тяхното съответствие с целите на поръчката. Преценяват се

адекватността и целесъобразността на представеното разпределение на задачите и отговорностите

между експертите с определените методи и етапи за изпълнение. Комисията преценява дали

предложените методи и начини на управление на процесите от участника биха довели до

качествено и навременно изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, дали приложеното

описание на начина, по който ще се гарантират резултатите, е добре обосновано и дали

предвиденият вътрешен контрол в максимална степен ще гарантира качествено изпълнение на

услугата и устойчивост на резултатите. С - Срок за изпълнение с тежест 10%. Показател за

предлаган срок за изпълнение. Пълната методика за икономически най-изгодна оферта е съгласно

Приложение 1: „Критерий за оценка”.

28/07/2015 17:00

НЕ

Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 28.07.2015 г. Съгласно чл.101б, ал.1, т.6 от

ЗОП, отварянето и разглеждането на представените оферти ще се извърши на 29.07.2015 г. от 11:00

ч. в сградата на Община Велико Търново, при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП (отварянето на

офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при

спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето). 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: административни

сведения; 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съгласно образец, съдържащо

срок за изпълнение и информация за показателите от методиката за икономически най-изгодна

оферта, с изключение на показател „Ц”. Срокът за изпълнение на поръчката се посочва в

календарни дни от датата на получаване на всички изходни данни от Възложителя. За обособена

позиция № 1 срокът за изпълнение не може да бъде по-дълъг от 20 календарни дни. За обособена

позиция № 2 участниците предлагат срок за изпълнение на поръчката в календарни дни, но не

по-късно от 10.09.2015 г. 3. Срок на валидност на офертата не по-малък от 2 /два/ месеца, считано

от крайния срок за получаване на офертата; 4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за

използването на подизпълнители (съгласно образец); 5. Декларация за приемане на условията в

проекта на договор; 6. Ценово предложение (съгласно образец), съдържащо предлаганото от

участника възнаграждение за извършване на услугата. Непредставянето на някои от гореизброените

документи води до отстраняване на участника. Участниците могат да подават оферта само за една

обособена позиция!

28/07/2015
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