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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: 12/25.04.2018 г. 

  

 Възложител: Община Етрополе 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00099 

Адрес: гр. Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети септември“ № 1 

Лице за контакт: инж. Стефан Борисов – зам.-кмет на Община Етрополе 

Телефон: 0720/68204 

E-mail: obstina@etropolebg.com 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[Х] Услуги 

 

Предмет на поръчката: 
 

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община 

Етрополе, свързани с изготвяне на  заявления за подпомагане, последващото управление и 

отчитане на проекти за инвестиционни намерения: 

- „Реконструкция и рехабилитация на централен градски площад „Девети септември“, гр. 

Етрополе – Етап II“ 

- „Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“  по съществуващо положение“ 

- „Реконструкция на спортна площадка в кв. 177 по плана на гр. Етрополе“ 

 по Мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“, подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ 

  

Кратко описание: 
 

Дейност 1: Предоставяне на консултации, свързани с подготовката на проектите, включващи: 

подготовка на електронен формуляр чрез ИСУН за финансово подпомагане, окомплектоване на 

документите за кандидатстване, анализ на икономическа и екологическа устойчивост на 

проектите и инвестицията и други икономически и социални анализи, нормативно изискуеми за 

конкретни дейности; 
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Дейност 2: Предоставяне на консултации при управлението, изпълнението и отчитането на 

проектите, включително подготовката на заявки за плащане и окомплектоването на изискуемите 

документи за отчитане за проектните предложения. 

  

Място на извършване: гр. Етрополе, община Етрополе, област София 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката: 37 320,00 лв. без вкл. ДДС   

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [Х] Да [] Не 

 

 

 

Номер на обособената позиция: 1 

  

Наименование: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на 

община Етрополе, свързани с изготвяне на  заявления за подпомагане, последващото управление и 

отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на централен градски площад „Девети 

септември“, гр. Етрополе – Етап II“ 

  

Прогнозна стойност: 14 224,00 лв. без вкл. ДДС 
 

Номер на обособената позиция: 2 

  

Наименование: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на 

община Етрополе, свързани с изготвяне на  заявления за подпомагане, последващото управление и 

отчитане на проект „Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“  по съществуващо 

положение“ 

  

Прогнозна стойност: 21 336,00 лв. без вкл. ДДС 
 

Номер на обособената позиция: 3 

  

Наименование: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на 

община Етрополе, свързани с изготвяне на  заявления за подпомагане, последващото управление и 

отчитане на проект „Реконструкция на спортна площадка в кв. 177 по плана на гр. Етрополе“ 

  

Прогнозна стойност: 1 760,00 лв. без вкл. ДДС 
 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: 
 

По отношение на участниците не трябва да са налице обстоятелствата, предвидени в чл. 54, ал. 1, 

т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, като при възлагане на обществената поръчка не може да участва участник:  

1.1. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

а) престъпления свързани с тероризъм, по чл. 108а от Наказателния кодекс; 

б) престъпления свързани с трафик на хора, по чл. 159а-159г от Наказателния кодекс; 

в) престъпления, свързани с трудовите права на гражданите по чл. 172 от 

Наказателния кодекс; 

г) престъпления против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 

е) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс; 

ж) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; 
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з) престъпления, свързани с подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; 

и) престъпления, свързани с участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а 

от Наказателния кодекс; 

й) престъпления, свързани със замърсяване на околната среда, по чл. 352-353е от 

Наказателния кодекс. 

1.2. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 2.1.1., в друга държава членка или трета страна. 

1.3. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата или към община по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е 

влязъл в сила.  

1.4. за когото е налице неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

1.5. за когото е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

1.6. за когото е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
 

Участниците следва да удостоверят липсата на обстоятелствата по чл. 54,  ал. 1, т. 1-5 и т. 7 

от ЗОП с нарочна декларация по образец № 3 и № 4. 
 

Важно! Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП се 

подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече 

от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП се подписва от 

лицето, което може самостоятелно да го представлява. 
 

Допълнителни условия за изпълнение на поръчката: 

В настоящата обществена поръчка не се допуска, пряко или косвено, участието на 

дружества регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях 

лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на 

изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици. 

За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя нарочна декларация по 

образец.  

!!! Офертата на участника ще бъде приета за негодна, ако не отговаря на някое от горните 

изисквания. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, 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. 

В случай, че участникът ще ползва ресурсите на трети лица, същите трябва да отговарят на 

критериите за подбор съобразно ресурса, които ще предоставят и за тях да не са налице 

основанията за отстраняване от обществената поръчка. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: 
 

Възложителят не поставя изисквания за правоспособност за упражняване на професионална 

дейност. 

  

Икономическо и финансово състояние: 
 

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците. 
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Технически и професионални способности: 
 

1.1. През последните 3 (три) години, считано до датата на представяне на офертата, 

участника следва да  е изпълнил минимум 1 (една) услуга със сходен или идентичен с поръчката 

предмет.  

За „сходен предмет“ Възложителя ще приеме: Изготвяне и окомплектоване на Заявление за 

кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ независимо от източника на 

финансиране и/или предоставяне на консултантски услуги по управление, изпълнение или 

отчитане на проекти, независимо от източника на финансиране. 

Услугите трябва да са приключили към датата на подаване на офертата по настоящата 

поръчка. 

Важно!!!  Изискването важи за всички обособени позиции. 

1.1.1 Доказва се със списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с 

предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената доставка или услуга. 

 За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя Декларация - списък на 

услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 

(три) години, считано до датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и 

получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателство за извършената услуга 

се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, 

или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 

1.2. Участникът трябва да разполага със следния екип за изпълнение на поръчката: 

1.2.1. Ръководител на екипа  

Квалификация и умения - висше образование с образователно-квалификационна степен 

„бакалавър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. 

Област на висше образование в областта на Икономиката или „Хуманитарни науки” или 

„Социални, стопански и правни науки” или „Природни науки, математика и информатика” или 

„Технически науки”, съгласно Класификатора на областите на висше образование и 

професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 

24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални 

направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 г.) или еквивалентна.  

Професионален опит - да притежава професионален опит свързан с консултации в 

разработване и/или управление и/или наблюдение и/или контрол на проект финансиран по 

европейски и/или международни програми и/или национално финансиране и/или други източници 

на финансиране (участие в минимум един проект/дейност). 

1.2.2. Експерт - финансист 

Да притежава завършено висше с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или 

еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. Професионално 

направление в областта „финанси” или счетоводство” или „Хуманитарни науки” или „Социални, 

стопански и правни науки” или други в областта на икономиката, съгласно Класификатора на 

областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 

125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше 

образование и професионални направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 г.) или еквивалентна. 

Професионален опит - да притежава професионален опит свързан с консултации в 

разработване и/или управление и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани по 

европейски и/или международни програми и/или национално финансиране и/или други източници 

на финансиране (участие в минимум един проект).  

1.2.3. Експерт – строителен инженер  

Квалификация и умения - висше образование с образователно-квалификационна степен 

„магистър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. 

Професионално направление в областта на „Технически науки” съгласно Класификатора на 

областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 

125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше 

образование и професионални направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 г.) или еквивалентна.  

За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя Декларация - списък 

на  персонала, който  ще  изпълнява  поръчката и /или  в членовете  на  ръководния състав, 
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който  ще  отговаря  за  изпълнението, в който е посочена  ПРОФЕСИОНАЛНАТА  

КОМПЕТЕНТНОСТ на  лицата. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, 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. 

Важно!!!   

*Изискването важи за всички обособени позиции. 
 

По отношение ключовите експерти – чужденци се прилагат разпоредбите на Директива 

2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в 

други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в 

Република България. С Решение на Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. както и съгласно чл. 

59 „Прозрачност“ от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации. 

1.3. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството, както следва: 

- ISO 9001:2008/ ISO 9001:2015 „Система за управление на качеството”  или еквивалент,  

 Участникът следва да има въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008/ ISO 

9001:2015 с обхват на дейностите по предмета на поръчката, а именно: „кандидатстване и/или  

отчитане на проекти” или еквивалентно.  

Изискването се доказва с представяне на копие от сертификат ISO 9001:2008/ ISO 9001:2015. 

Възложителят приема еквивалентни сертификати издадени от органи, установени в други държави 

членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато  

участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в 

съответните срокове по независещи от него причини. 

Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на 

изискваните. 
 

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [Х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: Предложена цена                                                                 Тежест: 50 точки 
 

Име: Организация за качествено изпълнение на поръчката     Тежест: 50 точки 

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 02.05.2018 г.                      Час: (чч:мм) 17:00 часа 
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Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 30.08.2018 г.                      Час: (чч:мм) 17:00 часа 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 03.05.2018 г., 11:00 часа 

  

Място на отваряне на офертите: Зала № 312 в сградата на Общинска администрация – Етрополе, 

на адрес: гр. Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети септември“ № 1 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [Х] Да [] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: Програма за развитие на селските райони 2014 – 

2020 г. 

  

  

 

 Друга информация (когато е приложимо): 
 

Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 03.05.2018 г., в 11:00 часа в зала № 312 в 

сградата на Общинска администрация – Етрополе, на адрес: гр. Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети 

септември“ № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената 

поръчка или техни упълномощени представители. 
 

При промяна на датата, мястото или часа на отваряне на офертите ще бъде публикувано 

съобщение в Профила на купувача на Община Етрополе: 

http://etropolebg.com/obshtina/poruchki/view/4 
 

Настоящата обява и документация към нея са публикувани на официалния сайт на Община 

Етрополе: http://www.etropolebg.com/, в Профила на купувача: 

http://etropolebg.com/obshtina/poruchki/view/4 

 
  

 

 

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 25.04.2018 г. 

 

 Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) Димитър Радославов Димитров /п/ 

Длъжност: Кмет на Община Етрополе 

 
Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 и чл. 

23 от ЗЗЛД. 

 

http://etropolebg.com/obshtina/poruchki/view/4
http://www.etropolebg.com/
http://etropolebg.com/obshtina/poruchki/view/4

