
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: аор(а aop.bg 
интернет адрес: h ttp ://w w w .aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

_____________________________________________________ Л у . О ________________________________________________________________________ __________________
Номер на обявата: ОБ-c^ i U . .... от . Urf.s. УU .2017 г.

Възложител: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Поделение (когато в приложимо): [........]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00073 
Адрес: гр. Велико Търново, 5000, пл. „Майка България" № 2
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Надя Петрова, Мая Тодорова, Мирослава 
Цонева
Телефон: 062 619228; 062 619229; 062 619552 
E-mail: mop_vt@,abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] ДРУГ адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не

Обект на поръчката:
[] Строителство 
[] Доставки 
[X] Услуги

Предмет на поръчката: „Разработване на предпроектно проучване за реализиране на мерки 
за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново “

Кратко описание: Услугите, предмет на настоящата обществена поръчка, включват
разработване на предпроектно проучване за реализиране на мерки за намаляване на 
замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 в подкрепа на политиките на Община Велико 
Търново за подобряване качеството на атмосферния въздух.
Целта е да се обоснове и разработи предпроектно проучване в помощ на община Велико 
Търново за осъществяване на проект за реализиране на мерки за намаляване на замърсяването на 
атмосферния въздух с ФПЧ10.
В рамките на поръчката Изпълнителят трябва да осъществи следните основни дейности: 
Дейност №1. Изготвяне на анализи, формулиране на основни изводи и препоръки за 
реализиране на мерки на Община Велико Търново за намаляване на замърсяването на 
атмосферния въздух с ФПЧ10.
Дейност №2. Проучване на нагласите на населението за участие в мерки, адресиращи 
замърсяването от битовото отопление.
Дейност №3. Разработване на предпроектно проучване за реализиране на мерки за намаляване 
на замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 в подкрепа на политиките на Община Велико
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Търново за подобряване качеството на атмосферния въздух.
Изпълнителят, по време на изпълнение на договора е длъжен да спазва указанията на 
Възложителя, Техническата спецификация на поръчката. Техническото и Ценовото си 
предложение, както и всички нормативно установени изисквания за изпълнение на работата. 
Срокът за изпълнение на дейностите по обществената поръчка е до 100 дни.

Място на извършване: Община Велико Търново. Цялата документация по изпълнение на 
договора следва да бъде представена в Община Велико Търново на адрес: 5000 Велико Търново, 
пл. Майка България № 2

Обща прогнозна стойност на поръчката (в.ж, без ДДС): 69 950,00 лева без ДДС.
Посочената прогнозна стойност е максимална. Надхвърляне на максималната прогнозна 
стойност на поръчката е недопустимо. Такава оферта ще се счита за изготвена в противоречие с 
обявените от Възложителя условия и няма да бъде оценявана.

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

Номер на обособената позиция: [ j ■ДЖИ-Ж'
Наименование: i j

Hpoi ноша сю инос! (в без ДДС)'. [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
1. От участие в настоящата обществена поръчка се отстранява участник, за когото е налице някое 
от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, възникнали преди или по време на 
провеждане на поръчката. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП за отстраняване се 
прилагат и когато участник в поръчката е обединение от физически и/или юридически лица и за 
член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличието на горните основания за 
отстраняване в част III, раздел А, Б, В и Г от Единния европейски документ за обществени 
поръчки (ЕЕДОП).

Тъй като обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 относно присъди за престъпления по чл. 194 -  208, 
чл. 213 а -  217, чл. 219 -  252 и чл. 254а -  260 от НК имат характер на национално основание за 
изключване, участниците декларират липсата или наличието им в Част III, Раздел Г от ЕЕДОП, 
като в дясната част от полето вписват текста: „Издадена ли е по отношение на икономическия 
оператор или на лице, което го представлява според документите му за регистрация, 
окончателна присъда за престъпления по чл. 194-208 , чл. 213 а -  217. чл. 219 -  252 и чл. 2 5 4 а -  
260 от НК, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава 
да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? " и дадат своя отговор, като 
маркират съответно ДА или НЕ.

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54. ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП и преди 
подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП. тези 
мерки се описват в ЕЕДОП.

2. Освен на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП възложителят отстранява от поръчката 
участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 3. т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим. контролираните от тях лица и техните действителни собственици
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(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако са налице изключенията по чл. 4 от закона.

При подаване на офертата участникът следва да декларира липсата на основания по чл. 3. т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС в част III, буква „Г” от ЕЕДОП (дясна част), като впише текста: „По 
отношение на Икономическия оператор налице ли са обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона 
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици " и да даде своя отговор, като маркира съответно ДА или НЕ.

В случаите по чл. 3. т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС наличието на изключение по чл. 4 
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в полето относно инициирани мерки за реабилитиране.

3. Възложителят отстранява от поръчката участници, които са свързани лица.

При подаване на офертата участникът следва да декларира във връзка с чл. 101. ал. 11 от ЗОП, че 
не е свързано лице с друг участник в поръчката. В част III. буква „Г" от ЕЕДОП (дясна част), 
участникът следва да впише текста: „Икономическият оператор свързано лице ли е по смисъла 
на §2, т. 45 от Допълнителни разпоредби на ЗОП с друг участник в обществената поръчка ” и 
да даде своя отговор, като маркира съответно ДА или НЕ.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Възложителят не определя критерии за подбор, които се отнасят до годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност.

Икономическо и финансово състояние:
Възложителят не определя критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и 
финансовото състояние на участниците.

Технически и професионални способности:
Участниците следва да представят информация за техническите и професионалните си 
способности, с която да докажат че отговарят на изискванията на Възложителя, а именно:

3.1. Участникът трябва да е изпълнил за последните 3 (три) години, считано от датата на 
подаване на офертата минимум една услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на 
поръчката.
Сходни с предмета и обема на поръчката са дейности по изготвяне на предпроектни 
проучвания в сектор „околна среда" и/или изработване па програма/план за качеството на 
атмосферния въздух.
За доказване на изискването посочено в т. 3.1, участниците представят списък на услугите, 
които са идентични или сходни с премета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, 
датите и получателите (информацията, необходима за доказване съответствието с поставеното 
изискване се попълва в Част IV, Раздел В, т. 16 от ЕЕДОП), заедно с доказателство за 
извършена услуга по смисъла на чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП. Възложителят няма да изисква 
документи, които вече са му били предоставени от участника или са му служебно известни.

3.2. Участникът следва да притежава валиден сертификат за въведена система за управление на 
качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват в областта на проектантски услуги и 
консултантски услуги за управление в областта на въздуха.
3.3. Участникът следва да притежава валиден сертификат за въведена система за управление на 
околната среда ISO 14001:2005 или еквивалент с обхват в областта на проектантски услуги и 
консултантски услуги за управление в областта на въздуха.
За доказване на съответствието с изискването на т.3.2 и т.3.3, участникът декларира в Единния 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) наличието на сертификати за управление 
на качеството и на околната среда - Част IV, Раздел Г.
Сертификатите трябва да са издадени 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
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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 орган/и, установен/и в друга/и 
държава/и членка/и, както и други доказателства за еквивалентни мерки за внедрена система за 
управление на качеството и управление на околната среда с обхват сходен на предмета на 
поръчката или еквивалентни.

Възложителят ще подложи па оценка професионалната компетентност на ръководителя 
и ключовите експерти, предвидени за изпълнение на поръчката, предвид което 
изискванията към тях и показателите, по които ще бъдат оценявани, са посочени в 
методиката за оценка в документацията.
Професионалната компетентност на ръководителя и ключовите експерти, предвидени за 
изпълнение на поръчката се използва като показател за оценка, поради което информацията за 
професионалната компетентност на експертите включени за изпълнение на поръчката не се 
посочват в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП. раздел В: Технически и професионални 
способности.

* На етапа на подаване на офертата за удостоверяване на съответствие с критериите за подбор в 
офертата си участниците представят ЕЕДОП. а документите, с които се доказват декларираните 
обстоятелства се представят при условията на чл. 67. ал. 5 и 6 от ЗОП, а именно:

- Съгласно чл. 67, ал. 5 Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да 
представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 
ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на поръчката.

- Съгласно чл. 67, ал. 6 преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят 
изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, 
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от поръчката, както и съответствието с 
поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите 
лица. ако има такива.

* При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за 
подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. с 
изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

* Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, те трябва да отговарят на 
съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния 
капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от поръчката. Възложителят 
изисква от участника да замени посоченото от него трето лице. ако то не отговаря на някое от 
тези условия.

* Ако участникът възнамерява да използва подизпълнители, те трябва да отговарят на 
съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за 
тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна 
на подизпълнител, който не отговаря на тези условия.

* При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 
съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато е приложимо ЕЕДОП се представя и за всеки от 
участниците в обединението, което не е юридическо лице. Когато участникът е посочил, че ще 
използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че 
ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. В него се 
предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните 
бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да 
предоставят информация.
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I Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо)
[J Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания или лица. чиято основна цел с 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:
[X] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[X] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[] Най-ниска цена

Показатели за оценка:
Комплексната оценка, изразена в брой точки, се определя по следната формула:

КО = П1 х 60 % + П2 х 40 %
където:
КО -  комплексна оценка;
П1 -  П2 -  показатели за оценка.

Максималният брой точки, които могат да бъдат присъдени на участник, е 100. 

ОЦЕНКА П О ПОКАЗАТЕЛИТЕ
П1 -  Техническа оценка, с максимален брой точки 100.
Организацията и професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнение на поръчката е в пряка зависимост от качеството на ангажирания с изпълнението на 
поръчката персонал и оказва съществено влияние върху изпълнението на договора. Съгласно чл. 
70. ал. 4. т.2 от ЗОП -  „Показателите, включени в критерия по ал. 2. т. 3. могат да съдържат: т.2. 
организация и професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението 
на поръчката, когато качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал може да 
окаже съществено влияние върху изпълнението на поръчката":

П1 = О + Е, където О и Е са подпоказатели за:
Подпоказател О - Организация на персонала на който са възложени дейностите за 

изпълнение на поръчката -  максимален брой точки 40;
Подпоказател Е - Оценка на предложения екип от ключови експерти, предложени за 

изпълнение на поръчката - максимален брой точки 60,
в съответствие с методиката в документацията за обществена поръчка.

П2 -  обща предложена цена, с максимален брой точки 100.
Всеки участник следва да предложи една обща цена, включваща всички разходи за 

изпълнение на услугата, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката. 
Показател П2 се определя по следната формула:

П2 = (Ц тш /Ц и) х 100 =  (брой точки)
Където
Цп - е предложената цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС съгласно Ценовото 

предложение на съответния участник.
Цгшп - е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС 

съгласно Ценовите предложения на всички участници за поръчката.
Формулата се прилага по отношение на ценовото предложение на всеки от участниците. 
Получените точки по този показател за оценка се закръгляват до втория знак след 

десетичната запетая.
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Срок за получаване на офертите:
Дата: 14.09.2017 Час: 17:00

Срок на валидност на офертите:
Дата: 14.12.2017 Час: 17:00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 18.09.2017 Час: 11:00

Място на отваряне на офертите: В административната сграда на Община Велико Търново на 
адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България" № 2, заседателна зала.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни 
упълномощени представители.

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: [X] Да [] Не 
Идентификация на проекта, когато е приложимо:
С документите, резултат от изпълнението на настоящата обществена поръчка. Община Велико 
Търново ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна 
среда 2014 -  2020 г.'\ приоритетна ос 5 ..Подобряване качеството на атмосфертия въздух", 
разходите за които се явяват допустими по програмата.
До подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ, средствата за разплащане с 
Изпълнителя на договора ще бъдат осигурени от бюджета на Община Велико Търново.

Друга информация (когато е приложимо): [........]
В случай, че в указания срок са получени по-малко от три оферти, на основание чл. 188. ал. 2 от 
ЗОП срокът ще бъде удължен с най-малко три дни. За наличие на последното обстоятелство ще 
бъде публикувано съобщение в профила на купувача: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/523 
Оферта следва да съдържа следните документи:
1. Заявление за участие, в т.ч опис на документите и информация, съдържащи се в офертата -  по 
Примерен образец №1.
2. Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (ОбразецЛЬ2).
Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за 
подбор, чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
4. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в настоящата обществена 
поръчка (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно 
документите му за съдебна регистрация). Пълномощното следва да съдържа всички данни на 
лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице 
има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка.
5. При участници обединения - копие от документ, от който да е видно правното основание за 
създаване на обединението, както и информацията по т. 2, раздел I от документацията за 
обществената поръчка.
6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Образец №  3.
7. Ценово предложение, съгласно Образец №  4.

Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи 
изпълнението на договора. Задължение за представяне на гаранция възниква само за участника.
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определен за изпълнител на обществената поръчка.
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е 2 /две/ на сто от стойността на договора 
без ДДС.
Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:
1. парична сума по сметка на Община Велико Търново в Общинска банка АД-ФЦ Велико 
Търново: BG97SOMB91303324758001.BIC КОД^ОМВВОБР;
2. банкова гаранция в оригинал, безусловна и неотменима, да съдържа задължение на банката - 
гарант да извърши плащане при първо писмено искане от Възложителя, деклариращ, че е налице 
неизпълнение на задължение на Изпълнителя и да се поддържа валидна за срока на действие на 
договора.
3. застраховка в оригинал, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
Изпълнителя, в която Възложителят е посочен, като трето ползващо се лице (бенефициер), да 
бъде със срок на валидност за срока на действие на договора.
Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Дата на настоящата обява
Дата: 07.09.2017 г.

Възложител _ __ _____
Трите имена: (Подпис и печат) инж. Данме. юв
Длъжност: Кмет на Община Велико ТърнОЕ^)//^/*" С -^д
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