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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:538208-2019:TEXT:BG:HTML

България-София: Консултантски услуги в областта на водоснабдяването и отпадъчните води
2019/S 219-538208

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: BG
Пощенски код: 1202
Държава: България
Лице за контакт: Пенка Врачева
Електронна поща: op@mrrb.government.bg 
Телефон:  +359 29405413
Факс:  +359 29405413
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mrrb.government.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.mrrb.government.bg/profil-na-kupuvacha/24-17-011/

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:
Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи, договори, документи, предложения за
промени в приложимата нормативна уредба, свързани със стопанисване, поддържане и експлоатация на
ВиК систем

II.1.2) Основен CPV код
71800000

II.1.3) Вид на поръчка

mailto:op@mrrb.government.bg
www.mrrb.government.bg
http://www.mrrb.government.bg/profil-na-kupuvacha/24-17-011/
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Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Поръчката има за цел подпомагане на МРРБ при осигуряване на ефективност и устойчивост при
управлението на ВиК отрасъла чрез предоставяне на становища, анализи, документи и др., свързани
с договорите за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, и
предоставяне на ВиК услугите, сключени съгласно разпоредбите на Закона за водите, с ВиК активите и с
развитието на ВиК системите. Консултантските услуги ще включват и: правно тълкуване на действащото
национално и европейско законодателство в областта на питейните води и отвеждането и пречистването
на отпадъчните води; регулиране на ВиК услугите, както и в договорите за стопанисване, поддържане
и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите при възникване на
правни казуси по прилагането им, както и подкрепа за дефиниране на промени в и/или изготвяне на
проекти на нормативни актове и стратегически документи, свързани с отрасъл ВиК и осигуряването на
финансовата му жизнеспособност.

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: 500 000.00 BGN

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
79111000
71800000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Обособена позиция 5:
Даване на писмени и устни становища и консултации по правното тълкуване, анализ и решаване на
конкретни казуси във връзка с действащото национално и европейско законодателство, приложимо по
отношение на отрасъл ВиК.
Извършване на анализи, изготвяне на становища и даване на препоръки по поставени въпроси и казуси с
договорна, техническа, регулаторна и финансова проблематика във връзка с отрасъл ВиК.
Предоставяне на правни консултации при разработката на проекти на нови и препоръки за промени в
действащи нормативни актове и документи, приложими по отношение на отрасъл ВиК, включително
подготовка на необходимите текстове, документалното им и правно оформление и окомплектоване
за процедиране на промените и влизането им в сила (процедури по обществени консултации,
междуведомствено съгласуване, предварителни, цялостни и последващи оценки, предвидени в
Закона за нормативните актове и Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието и др.).

II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Тт — оценка на анализ на приложимото законодателство съгласно
техническото предложение / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40



ОВ/S S219
13/11/2019
538208-2019-BG

Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 3 / 5

13/11/2019 S219
https://ted.europa.eu/
TED

Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура
Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

3 / 5

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: да
Идентификация на проекта:
Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.)

II.2.14) Допълнителна информация
Комплексната оценка за обособена позиция 5 се формира като сбор от 2 показателя: оценка на
техническото предложение и оценка на предлаганата цена. Коефициентът на тежест на оценката
на техническото предложение при определянето на комплексната оценка на офертата е 0,6, а
коефициентът на тежест на оценката на предлаганата цена е 0,4 по следната формула: КО = 0,6xТт +
0,4xТц

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: 2017/S 055-102015

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-02-29-289

Наименование:
Оказване на правно-консултантска и техническа подкрепа на МРРБ за изготвяне на становища, анализи,
документи и предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързани с развитието и
управлени

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
23/08/2018

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

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102015-2017:TEXT:BG:HTML
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Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ДЗЗД „Глобал Аквуекон“
Национален регистрационен номер: 177282392
Пощенски адрес: ул. „Съборна“ № 9, ет. 4
Град: София
код NUTS: BG
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@globaladvisers.eu 
Телефон:  +359 29805055
Факс:  +359 29805075
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 500 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 500 000.00 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3) Допълнителна информация:

Обявлението е за възложена поръчка по обособена позиция № 5 от обществена поръчка с предмет
„Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи, договори, документи, предложения за
промени в приложимата нормативна уредба, свързани със стопанисване, поддържане и експлоатация на
ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите“ за обособена позиция 5 „Оказване на
правно-консултантска и техническа подкрепа на МРРБ за изготвяне на становища, анализи, документи и
предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързани с развитието и управлението на
ВиК отрасъла“.

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: http://www.cpc.bg

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

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

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

mailto:office@globaladvisers.eu
mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg
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VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/11/2019


