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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347093-2018:TEXT:BG:HTML

България-София: Консултантски услуги, свързани с оценяване
2018/S 151-347093

Обявление за поръчка

Услуги

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

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
831661388
ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17—19
София
1202
България
Лице за контакт: Ивайло Стоянов
Телефон:  +359 29405627
Електронна поща: oprd@mrrb.government.bg 
Факс:  +359 29405383
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mrrb.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-18-071

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ГД СППРР
831661388
бул. „Тодор Александров“ № 109—115
София
1303
България
Лице за контакт: Ивайло Стоянов
Телефон:  +359 29405627
Електронна поща: oprd@mrrb.government.bg 
Факс:  +359 29405383
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mrrb.bg/

mailto:oprd@mrrb.government.bg
https://www.mrrb.bg/
https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-18-071
https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/
mailto:oprd@mrrb.government.bg
https://www.mrrb.bg/
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Адрес на профила на купувача: https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-18-071
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за
контакт
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са
достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/

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:
Извършване на междинна оценка и изготвяне на междинен доклад за изпълнението на Националната
стратегия за регионално развитие за периода 2012—2022 г.

II.1.2) Основен CPV код
79419000

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Разработване на междинна оценка и междинен доклад за изпълнението на Националната стратегия за
регионално развитие за периода 2012—2022 г., като се оцени напредъка по постигането на заложените
цели за регионално развитие и се предложат насоки за подобряването на изпълнението на НСРР, както и
насоки за разработване на стратегия за регионално развитие след 2020 г.
Предметът на поръчката обхваща следните основни дейности:
1. осъществяване на междинна оценка за изпълнение на НСРР;
2. изготвяне на междинен доклад за изпълнението на НСРР;
3. представяне на междинната оценка за изпълнението на НСРР на заседания на Съвета по регионална
политика и на регионалните съвети за развитие в съответните райони от ниво 2;
4. изготвяне на окончателен вариант на междинния доклад за изпълнението на НСРР на английски език.

II.1.5) Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 29 900.00 BGN

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

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
79419000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
Дейностите ще се изпълняват в офиса на съответния изпълнител.

https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-18-071
https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/
https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/
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II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Разработване на междинна оценка и междинен доклад за изпълнението на Националната стратегия за
регионално развитие за периода 2012—2022 г., като се оцени напредъка по постигането на заложените
цели за регионално развитие и се предложат насоки за подобряването на изпълнението на НСРР, както и
насоки за разработване на стратегия за регионално развитие след 2020 г.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 29 900.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 30/11/2018
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с
вписването в професионални или търговски регистри

III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Не се изисква.

III.1.3) Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Участникът следва да определи екип, съставен от 1 (един) ръководител и 1 (един) експерт.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
В съответствие с чл. 83, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие
ръководителят и експертът трябва да отговарят на следните изисквания:
1. За ръководителя:
— да има придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалент,
— да е осъществявал ръководна, експертна, преподавателска или научна дейност в продължение
най-малко на 5 години през последните 10 години в областта на устойчивото интегрирано регионално
и местно развитие, в т.ч. изработване на социално-икономически и екологични анализи, проучвания,
стратегии, планове, програми, доклади и оценки в публичния сектор,
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— да притежава опит в подготовката, осигуряването на информация и публичност и оценката на
дейности, свързани с провеждането на регионалната политика и прилагането на структурните
инструменти на ЕС.
2. За експерта:
— да има придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалент,
— да е осъществявал ръководна, експертна, преподавателска или научна дейност в продължение
най-малко на 5 години през последните 10 години в областта на устойчивото интегрирано регионално
и местно развитие, в т.ч. изработване на социално-икономически и екологични анализи, проучвания,
стратегии, планове, програми, доклади и оценки в публичния сектор,
— да притежава опит в подготовката, осигуряването на информация и публичност и оценката на
дейности, свързани с провеждането на регионалната политика и прилагането на структурните
инструменти на ЕС.
За удостоверяване на възможностите се попълва част IV, буква В от ЕЕДОП.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.1) Информация относно определена професия

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Условията за изпълнение на поръчката са описани подробно в документацията, публикувана в „профил
на купувача“ на електронния адрес, посочен по-горе.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря
за изпълнението на поръчката

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.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето
или на диалога

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

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 07/09/2018
Местно време: 17:30

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
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IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/09/2018
Местно време: 11:00
Място:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, гр. София, бул. „Тодор Александров“ 109—
115, ет. 1
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

VI.2) Информация относно електронното възлагане

VI.3) Допълнителна информация:
I. В запечатана непрозрачна опаковка участниците следва да представят следните документи и образци:
1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, изготвен по образец 1.
2. Заявление за участие, което включва:
а) еЕЕДОП на електронен носител, изготвен по образец;
б) документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
в) копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, когато е
приложимо;
г) на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП всеки участник следва да представи списък на всички задължени
лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в
които участват, или длъжностите, които заемат (попълва се в заявлението за участие).
3. Техническо предложение, изготвено по образец 2. Към техническото предложение се прилагат:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на
участника;
б) предложение за изпълнение на поръчката, изготвено от участника в съответствие с техническата
спецификация и изискванията на възложителя, което трябва да съдържа минимум следната
информация:
— обхват и подход на оценката, както и набора от информация, която ще бъде анализирана за целите на
оценката,
— методи, които ще бъдат използвани при осъществяването на оценката,
— работен план-график за извършване на оценката в съответствие с крайния срок за извършване на
услугата — 30.11.2018 г.;
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена по образец 3,
г) декларация за срока на валидност на офертата, изготвенa по образец 4,
д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвенa по образец 5,
е) декларация от всеки член, участващ в екипа на участника за изпълнение на поръчката, че не е
участвал в разработването на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012—2022 г.
— изготвена по образец 6.
4. Ценово предложение, изготвено по образец 7.
II. Посочената прогнозна стойност в поле II.1.5 се явява максимална за настоящото обявление и не може
да бъде надвишавана.
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III. Участници, които предложат цена за изпълнение, по-висока от определения финансов ресурс, ще
бъдат отстранени от процедурата.
IV. Ръководителят и експертът, участващи в изпълнението на поръчката, не трябва да са участвали в
разработването на Националната стратегия за регионално развитие 2012—2022 г.
V. Възложителят не изисква гаранция за изпълнение на договора.
VI. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник,
когато за него е налице, някое от обстоятелства, посочени в документацията.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон:  +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
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

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/08/2018

mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg

