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България-София: Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
2020/S 140-345247

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Официално наименование: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Национален регистрационен номер: 831661388
Пощенски адрес: ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17—19
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Лице за контакт: Анна Александрова
Електронна поща: op@mrrb.government.bg 
Телефон:  +359 29405258
Факс:  +359 29405413
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mrrb.government.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-19-058/

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или 
местни подразделения

I.5) Основна дейност
Друга дейност: регионално развитие и благоустройство

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Проект за общ устройствен план (ОУП) на община Бяла и екологична оценка към него

II.1.2) Основен CPV код
71410000 Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:
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Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект за общ устройствен план на 
община (ОУПО) Бяла, област Варна, включващ екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС).
Проектът на ОУПО Бяла трябва да обхване територията на община Бяла с нейните населени места и 
землищата им.
Изработеният проект следва да бъде съобразен с плановото задание, с изискванията на Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона 
за опазване на околната среда (ЗООС) и съответните подзаконови нормативни актове, в т. ч. Наредба № 
7/2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и на 
Наредба № 8/2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 115 000.00 BGN

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
71410000 Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
Основно място на изпълнение:
Община Бяла, област Варна

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Процесът на разработване на общ устройствен план на община Бяла следва да се структурира в 2 
основни фази в съответствие с плановото задание и чл. 126, ал. 4 от ЗУТ, а именно:
— фаза 1 „Изработване на предварителен проект на ОУПО“, като тази дейност протича едновременно с 
дейност 2 „Извършване/изготвяне на Екологичната оценка (ЕО) по чл. 31 от ЗБР“,
— фаза 2 „Изработване на окончателен проект на ОУПО“.
Всяка от тези фази следва да притежава относителна степен на завършеност, следва да е ситуирана 
ясно в съответен времеви интервал и да приключва с определена форма на санкция и одобрение от 
страна на заинтересованите страни (държава, община, бизнес, гражданско общество, неправителствени 
организации).
Фаза 1 „Изработване на предварителен проект на ОУПО“ се изпълнява в следните стъпки:
— ескизен проект/визия във варианти за териториално устройствено развитие,
— съгласуване, представяне и приемане на предварителния проект от ОбЕСУТ, ОбС Бяла и НЕСУТРП 
при МРРБ.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Професионална компетентност на персонала / Тежест: 60 %
Цена - Тежест: 40 %

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 
Европейския съюз: не
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II.2.14) Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6) Информация относно електронния търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 222-544773

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за 
предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: РД-02-29-101

Наименование:
Проект за общ устройствен план (ОУП) на община Бяла и екологична оценка към него

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
17/07/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 6
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ДЗЗД „Планпроект Бяла 2019“
Национален регистрационен номер: 177436812
Пощенски адрес: р-н „Средец“, бул. „Патриарх Евтимий“ № 5, ет. 4
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1142
Държава: България
Електронна поща: olga_dyakova@mail.bg 
Телефон:  +359 28731128
Факс:  +359 28731128
Интернет адрес: www.olga_dyakova.bg
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Изпълнителят е МСП: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Вива Арт“ ООД
Национален регистрационен номер: 175193817
Пощенски адрес: р-н „Средец“, бул. „Патриарх Евтимий“ № 5, ет. 4
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1142
Държава: България
Електронна поща: olga_dyakova@mail.bg 
Телефон:  +359 898571305
Факс:  +359 28731128
Интернет адрес: www.olga_dyakova.bg
Изпълнителят е МСП: да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Географика“ ООД
Национален регистрационен номер: 200062954
Пощенски адрес: ул. „Велико Търново“ № 11, ет. 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1504
Държава: България
Електронна поща: office@geographica.bg 
Телефон:  +359 24918397
Факс:  +359 24918397
Интернет адрес: www.geographica.bg
Изпълнителят е МСП: да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „П-Юнайтед“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 131572936
Пощенски адрес: бул. „Климент Охридски“ № 14
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1756
Държава: България
Електронна поща: mail@p-united.org 
Телефон:  +359 888800844
Факс:  +359 888800844
Интернет адрес: www.p-united.org
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 120 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 115 000.00 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
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Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3) Допълнителна информация:

В общия срок за изпълнение на поръчката не се включва срокът за приемане от Националния експертен 
съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП). Сроковете спират да текат от 
момента на внасяне на документацията в МОСВ, НЕСУТРП и/или др. институции при необходимост до 
момента на приключване на админ. процедури в съответната институция и те не се включват в общия 
срок.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Телефон:  +359 29884070
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/07/2020
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