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България-София: Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
2019/S 237-581663

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: 831661388
Пощенски адрес: ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17—19
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1202
Държава: България
Лице за контакт: Светлана Димитрова
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/24-19-067/

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:
http://www.mrrb.government.bg/profil-na-kupuvacha/24-19-067/
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:
Проект за общ устройствен план (ОУП) на община Долни чифлик и екологична оценка към него

II.1.2) Основен CPV код

mailto:op@mrrb.government.bg
www.mrrb.government.bg
http://www.mrrb.government.bg/profil-na-kupuvacha/24-19-067/
http://www.mrrb.government.bg/profil-na-kupuvacha/24-19-067/
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71410000

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект за общ устройствен план
на община (ОУПО) Долни Чифлик, област Варна, включващ екологична оценка (ЕО) и оценка за
съвместимост (ОС).
Проектът на ОУПО трябва да обхване територията на община Долни Чифлик с нейните населени места
и землищата им.

II.1.5) Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 120 000.00 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
71410000

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

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Общият устройствен план на общината (ОУПО), включващ цялата територия на общината, следва да
се изготви за прогнозен период 15—20 години съгласно изискванията на чл. 17, ал. 3 от Наредба № 8 от
14.6.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. Предметът на обществената поръчка
включва 2 вида дейности:
Дейност 1 „Изработване на проект за общ устройствен план на община Долни чифлик“.
Процесът на разработване на общ устройствен план на община Долни Чифлик следва да се структурира
в 2 основни фази в съответствие с плановото задание и чл. 126, ал. 4 от Закона за устройство на
територията (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“.
Дейност 2 „Извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на проекта за общ устройствен
план“.
Екологичната оценка и оценката за съвместимост се изработват съгласно Закона за опазване на
околната среда, Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми (приета с ПМС № 139 от 24.6.2004 г., поел. изм.
ДВ, бр. 8 от 23.1.2018 г.), Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта
на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони, (приета с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2007 г.; изм. и доп.
ДВ, бр. 3 от 5.1.2018 г.) и писмо на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) — изх. №
04-00-734/17.3.2014 г.
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II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Професионална компетентност на персонала / Тежест: 60 %
Цена - Тежест: 40 %

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 120 000.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 10
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
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.

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:
Не се изисква.

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 в процедурата трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на
подаване на офертата, 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 при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП.
*Под „дейност, идентична с предмета на поръчката“ следва да се разбира дейността, свързана с
изготвяне на общ устройствен план за определена територия или населено място съгласно чл. 105 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) или съгласно националното законодателство, където се
изпълнява дейността.
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Под „дейност, сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира дейността, свързана с изготвяне
на устройствени планове по смисъла на Закона за устройство на територията, както и с изготвяне
на концепции и схеми за пространствено развитие по Закона за регионално развитие или съгласно
националното законодателство, където се изпълнява дейността.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Изискваното минимално ниво е участникът да е изпълнил минимум 1 дейност, идентична или сходна с
предмета на поръчката, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

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:

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: 13/01/2020
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: 14/01/2020
Местно време: 11:00
Място:
В централната административна сграда на МРРБ в гр. София, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17—19
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
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VI.2) Информация относно електронното възлагане

VI.3) Допълнителна информация:

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

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/12/2019

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

