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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:584100-2019:TEXT:BG:HTML

България-София: Оценка на икономическото влияние
2019/S 238-584100

Обявление за 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: 831661338
Пощенски адрес: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17—19
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1202
Държава: България
Лице за контакт: Лилия Белчева
Електронна поща: op@mrrb.government.bg 
Телефон:  +359 29405452
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/24-19-068/

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/24-19-068/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за
контакт

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:
„Осъществяване на оценка на въздействието на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020“
Референтен номер: 24-19-068

mailto:op@mrrb.government.bg
www.mrrb.government.bg
https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-19-068/
https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-19-068/
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II.1.2) Основен CPV код
79311410

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Настоящата общ. пор. е насоч. към всеобхватен и комплексен анализ и оценка на ОПРР, която
ще разгледа в детайли постигането на специф. цели на всеки инвестиционен приоритет по всяка
приоритетна ос на ОПРР. С нейното осъществ. ще се измери реалният принос от реализираните
инвестиции по ОПРР за цялостното подобряване на социално-икономическото развитие на бълг. райони.
Оценката на въздействието е задължителна съгласно чл. 56 (3) на Регламент № 1303/2013. Тя ще
подпомогне УО на ОПРР чрез препоръки за програмиране и планиране на следващия програмен период,
които да послужат при подготовката на УО за разработване на новата ОПРР за периода 2021—2027
г. Оценката трябва да анализира въздействието на ОПРР и прилагането на хоризонт. въпроси, като
включва 7 тематични оценки. В рамките на оценката следва да бъдат изготвени първият и вторият
тригодишни екологични доклади по ОПРР 2014—2020 (за 2015—2018 г. и 2018—2021 г.), които са
задължит., съгласно Станов. на МОСВ за съгласув. на ОПРР 2014—2020.

II.1.5) Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500 000.00 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
79311410

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
Услугата ще бъде реализирана на територията на Република България, с място на изпълнение гр.
София.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Настоящата обществена поръчка е заложена в Изменение № 2 на Плана за оценка на Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г. Тя е насочена към всеобхватен и комплексен анализ и оценка
на ОПРР, която ще разгледа в детайли постигането на специфичните цели на всеки инвестиционен
приоритет по всяка приоритетна ос на Програмата. С нейното осъществяване ще се измери реалният
принос от реализираните инвестиции по Програмата за цялостното подобряване на социално-
икономическото развитие на българските райони.
Оценката на въздействието е задължителна съгласно чл. 56 (3) на Регламент № 1303/2013. Тя ще
подпомогне Управляващия орган на ОПРР чрез препоръки за програмиране и планиране на следващия
програмен период, които да послужат при подготовката на УО за разработване на новата оперативна
програма за регионално развитие за периода 2021—2027 г. Оценката на въздействието се извършва
в съответствие с Плана за оценка на ОПРР 2014—2020, одобрен от Комитета за наблюдение на
програмата през м. май 2016 г. и изменен с Решения на Комитета за наблюдение от м. юни 2017 г. и от м.
март 2019 г.
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Оценката трябва да анализира въздействието на Програмата и прилагането на хоризонталните въпроси,
като включва 7 тематични оценки.
В рамките на оценката следва да бъдат изготвени първият и вторият тригодишни екологични доклади по
ОПРР 2014—2020 (за периода 2015—2018 г. и периода 2018—2021 г.), които са задължителни, съгласно
Становището на МОСВ за съгласуване на ОПРР 2014—2020.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническа оценка — професионална компетентност на персонала / Тежест:
60
Цена - Тежест: 40

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500 000.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 30
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: да
Идентификация на проекта:
Наст. общ. пор. се възлага в изпълн. на бюджетна линия с рег. № BG16RFOP001-8.002-00 „Бюджетна
линия за УО на ОПРР 2014-2020.” по приорит. ос 8 „Техническа помощ“ на ОП„Региони в растеж“
2014-2020 г.

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
Списък и кратко описание на условията:
Няма изисквания.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Участникът в процедурата следва да е реализирал за последните 3 приключили финансови години в
зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, минимален оборот в сферата,
попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти.
Информацията се попълва в част ІV, раздел Б от еЕЕДОП, а обстоятелствата във връзка с поставеното
изискване се доказват с документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП: годишните финансови отчети или
техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата,
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в която участникът е установен; справка за общия оборот и/или за оборота, попадащ в обхвата на
поръчката, при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, 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.
При участие на подизпълнители доказателствата за техническите възможности се представят и за тях, а
изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
Когато участникът е чуждестранно лице, документът се представя и в превод, ако е на чужд език.
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица при условията на чл. 65, ал. 1—4 от ЗОП.
Преди сключването на договор участникът, определен за изпълнител, следва да предостави актуални
документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата и съответствието с
поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако
има такива.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Участникът в процедурата следва да е реализирал за последните 3 приключили финансови години в
зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, минимален оборот в сферата,
попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, в размер не по-малък от 500
000 BGN без ДДС.
Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ се разбира: оборот, реализиран от
изпълнението на дейност/и, свързана/и с изготвянето на оценка на социално-икономическото развитие и/
или оценка на стратегия и/или план и/или програма за развитие.

III.1.3) Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е
изпълнил дейност/и, с предмет*, идентичен или сходен с този на поръчката.
Информацията се попълва в част ІV, Раздел В от ЕЕДОП, а обстоятелствата във връзка с поставеното
изискване се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП: списък на услугите, които са идентични
или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите,
заедно с документи, които доказват извършената услуга, при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, 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.
При участие на подизпълнители доказателствата за техническите възможности се представят и за тях, а
изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
Когато участникът е чуждестранно лице, документът се представя и в превод, ако е на чужд език.
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица при условията на чл. 65, ал. 1—4 от ЗОП.
Преди сключването на договор участникът, определен за изпълнител, следва да предостави актуални
документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата и съответствието с
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поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако
има такива.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е
изпълнил дейност/и, с предмет*, идентичен или сходен с този на поръчката.
Под „дейност/и, сходна/и с предмета на обществената поръчка“, следва да се разбира дейност/и с
предмет разработване на оценка на социално-икономическото развитие и/или оценка на стратегия и/или
план и/или програма за развитие.

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:
Преди подписване на договора участникът, определен за изпълнител, следва да представи гаранция
за изпълнение на договора и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането
на пари — попълва се Образец № 5. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % (пет процента)
от стойността на договора без ДДС. Всеки участник сам избира формата, под която да представи
гаранцията за изпълнение — парична сума, банкова гаранция или застраховка в полза на възложителя,
която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.2.3) Информация относно 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: 16/01/2020
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: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/01/2020
Местно време: 11:00
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Място:
Център за административно обслужване на МРРБ на адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №
17—19.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от упълномощен
от него представител — лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка
с обратна разписка на адрес: гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17—19, Център за
административно обслужване на МРРБ.

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:
От участие в процедурата се отстранява участник, при който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и
чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4, т. 5 от ЗОП.
Отстр. от участие в процедурата, поради несъответствие с изискванията на възложителя за лично
състояние се прилага съгл. чл. 57 от ЗОП.
Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата по чл. 54, ал. 2 и
ал. 3 от ЗОП.
Възл. отстранява от участие уч-к, който в определения срок, откаже да удължи срока на валидност на
офертата или ако представи оферта с по-кратък срок за валидност.
Възл. отстранява от участие в проц. участник, чието Ценово предложение надвишава прогнозната
стойност на общ. поръчка.
Не се допускат до разглеждане техническите предложения и оферти на участници, които не отговарят на
изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка:
— Участници, за които важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните
с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС), освен ако не са приложими
изключенията по чл. 4 от същия закон, като информация за това обстоятелство се попълва в част ІІІ,
раздел Г от ЕЕДОП,
— Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на
правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени
поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на
Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в
продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява
физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността,
или пред контролирано от нея юридическо лице, съгласно чл. 69, ал. 1 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ). Забраната по предходното
изречение за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставянето
на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз
на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по предходното изречение е
станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол
след освобождаването му от длъжност, на основание чл. 69, ал. 2 от ЗПКОНПИ. Информация за това
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обстоятелство се попълва в част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП. Освен на основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55,
ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4, т. 5 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:
— участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие,
посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията,
— участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия
за изпълнение на поръчката; на правилата и изискванията, свързани с опазване на околната
среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на
международното екологично, социално и трудово право,
— участници, които са свързани лица, като информация за това обстоятелство се попълва в част ІІІ,
раздел Г от ЕЕДОП,
— участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е
приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП,
— участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма,
начин и срок.
Участниците трябва да се придържат точно към обявените от възложителя условия.

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
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.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/12/2019
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