Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които
отговарят за процедурата)

Агенция по обществени поръчки
ул. Леге

131236380

№ 4

София
Диана Цакова,

BG411
Валерия Методиева

aop@aop.bg

1000

BG

+359 298597136/ +359
298597123
+359 298597152

www.aop.bg
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?
_pageid=93,1680278&_dad=portal&_schema=PORTAL
I.2) Съвместно възлагане

I.3) Комуникация

I.4) Вид на възлагащия орган

I.5) Основна дейност
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II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование:

"Проучване и прогнозиране потенциала на националния пазар на "зелени"
обществени поръчки и изготвяне на практическо помагало за тяхното
възлагане"
00005-2017-0002
II.1.2) Основен CPV код:
79300000
____
II.1.3) Вид на поръчка
II.1.4) Кратко описание:

Възлагане на дейности, свързани с проучване на националния пазар,
практики и подходи на други европейски страни в областта на зелените
обществени поръчки и изготвяне на практическо помагало за тяхното
възлагане, финансирани по Българо-швейцарската програма за
сътрудничество.
II.1.5) Прогнозна обща стойност:²

333000

BGN

II.1.6) Разделяне на обособени позиции

II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение

Гр. София, ул. "Леге" № 4 и територията на РБългария
II.2.4) Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка се изпълнява на два основни, последователни етапа
- Етап 1 и Етап 2. Етап 1 включва дейности по проучване и прогнозиране
на потенциала на националния пазар на "зелени" обществени поръчки чрез:
1. анализ на приложимите към "зелените" обществени поръчки актове и
документи, съдържащи уредба на правила, насоки, методики и други данни,
релевантни за определянето на екологични критерии при възлагането на
обществени поръчки; 2. преглед на добри практики при организирането и
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провеждането на "зелени" обществени поръчки в европейските страни; 3.
цялостно проучване на пазара на обществените поръчки в България, вкл.
изследване на досегашния опит в страната, свързан с прилагане на
"зелени" съображения при възлагане на обществени поръчки. Изпълнителят
предоставя доклад, в който са дефинирани не по-малко от 10 продуктови
групи, които са подходящи за залагане на „зелени“ критерии; съдържащ
описание на проблеми и рискове, които следва да бъдат преодолени и
представя прогноза за развитието на пазара на „зелени“ обществени
поръчки в България в краткосрочен и средносрочен план.
Етап 2 включва дейности по изготвяне на Практическо помагало за
възлагане на „зелени“ обществени поръчки, което съдържа три тематични
модула: Стратегически модул с описание на ползите от възлагане на
зелени поръчки в краткосрочен (за период от 2 години) и средносрочен
(за период от 5 години) план; Правен модул с правни насоки за
интегриране на екологичните критерии при определяне на предмета на
поръчката, критериите за подбор, техническите спецификации, критериите
за възлагане и показателите в комплексната оценка и клаузите на
проекта на договор; Оперативен модул с примерни типови екологични
критерии за всяка от предложените продуктови групи/подгрупи, определени
въз основа на изпълнението на Етап 1.
Изготвянето на окончателен проект на помагало ще се осъществи след
публично обсъждане на резултатите от Етап 1 и тяхното приемане.
Изпълнителят следва да спазва изискванията за визуална идентификация
(лога, шрифтове, размери и т.н.), съгласно правилата на Българошвейцарската програма.
II.2.5) Критерии за възлагане

Концепция за изпълнение

60

40

II.2.6) Прогнозна стойност

333000

BGN

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени

II.2.10) Информация относно вариантите
Да
УНП: 03f7a768-cb6e-47ae-bcbb-5b938fc1309f
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Да

Не

Да

Не

Да

Не

II.2.11) Информация относно опциите

II.2.12) Информация относно електронни каталози

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

II.2.14) Допълнителна информация:

Посоченият в II.2.7) срок е максимално допустимият срок за изпълнение.
Участник, който представи оферта със срок на изпълнение по-дълъг от
максималния, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.
Участникът посочва срокове за изпълнение и на двата етапа.

ІІІ.1) Условия за участие
ІІІ.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Възложителят не поставя изисквания.
ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние

1. Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на
база годишните обороти за последните три приключили финансови години
(2014 г., 2015 г. и 2016 г.), в зависимост от датата, на която
участникът е създаден или е започнал дейността си.
Участниците следва да представят съответната информация в Част IV,
Раздел Б, т. 1а от ЕЕДОП. В случай че липсва информация относно общия
оборот за целия изискуем 3 годишен период, участникът попълва Част IV,
Раздел Б, т. 3) от ЕЕДОП като посочва датата, на която е създаден или е
започнал дейността си.
2. Участникът трябва да има минимален оборот в сферата, попадаща в
обхвата на поръчката, изчислена на база годишните обороти за последните
три приключили финансови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.), в
зависимост от датата на която участникът е създаден или е започнал
дейността си.
Участникът следва да представи съответната информация в Част IV, Раздел
Б, т. 2а) от ЕЕДОП. В случай че липсва информация за целия изискуем
период, участникът попълва Част IV, Раздел Б, т. 3) от ЕЕДОП, като
посочва датата, на която е създаден или е започнал дейността си.
Документи за доказване:
За изискването по т. 1 - заверени копия на годишните финансови отчети,
или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, за
последните три приключили финансови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.)
За изискването по т. 2 - справка за реализирания оборот в сферата,
попадаща в обхвата на поръчката, в зависимост от датата, на която
участникът е създаден или е започнал дейността си.
В случай че годишните финансови отчети или техни съставни части, от
които да е виден общият оборот са налични в електронен формат или са
достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът
до тях се предоставя от съответния компетентен орган на възложителя по
служебен път, участникът посочва необходимата информация за интернет
адреса или за органа, издаващ документа/предоставящ информацията, в
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Част IV, Раздел Б, т. 1а) и 2а) от ЕЕДОП.
1. Участникът трябва да има минимален общ оборот в размер на 500 000
(петстотин хиляди) лева за последните три приключили финансови години
(2014 г., 2015 г. и 2016 г.), в зависимост от датата на която
участникът е създаден или е започнал дейността си.
2. Участникът трябва да има минимален общ оборот в сферата, попадаща в
обхвата на поръчката, в размер на 300 000 (триста хиляди) лева,
изчислен на база годишните обороти.
В обхвата на поръчката попадат дейности, свързани с консултантски
услуги в областта на проучването на пазари, изготвяне на анализи,
прогнози и оценки в областта на международното, европейско или
национално право, и/или разработване на практически ръководства,
наръчници и/или помагала.
ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности

1. Изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези от
предмета на поръчката за последните три години, считано от датата на
подаване на офертата. "Изпълнена" е тази дейност, която е приключила в
рамките на 3-годишния период от датата на подаване на офертата,
независимо от датата на възлагане на услугата и резултатът от нея е
приет от възложителя.
2. Персонал/екип за изпълнение на предмета на поръчката - екип от
експерти с определено образование и професионален опит.
Документи за доказване:
За изискването по т. 1 - списък на услугите, които са идентични или
сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите,
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга;
За изискването по т. 2 - списък на персонала, който ще изпълнява
поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят
на изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на
лицата. На етап подаване на оферта изискваната информация се попълва в
Част IV, Раздел В от ЕЕДОП.
1. Участникът следва да е изпълнил успешно най-малко:
а) една дейност, свързана с проучване на нормативни актове и/или
стратегически документи на национално и/или европейско ниво, чийто
резултат е обективиран в доклад, обобщение, анализ или друг окончателен
документ, и
б) една дейност, свързана с разработване на практическо ръководство,
наръчник и/или помагало и
в) една дейност, свързана с извършване на проучвания сред целеви групи
и/или пазари и/или области, свързани с нагласи, очаквания, проблеми и
предложения. Изискването ще се приема за изпълнено, независимо дали
дейностите са изпълнени в рамките на една или повече услуги/договори.
Опитът в изпълнението на услуги, идентични или сходни с предмета на
поръчката се установява съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
2. Участникът да разполага със следния екип за изпълнение на поръчката:
а. ръководител на екипа - 1 бр. с образователно-квалификационна степен
"магистър" в eдна от областите "Социални, стопански и правни
науки","Природни науки, математика и информатика" и "Технически науки";
с опит като ръководител на екип в поне два проекта, включващи най-малко
една от описаните в т. 1 дейности, обективирани в окончателен документ.
б. юристи - 3 бр. с образователно-квалификационна степен "магистър" в
област "Социални, стопански и правни науки", с професионално
направление "Право", с минимум 3 години професионален опит по
специалността и да са участвали в дейност по буква а) на т. 1 по-горе
и/или в най-малко една дейност по б. б) на т. 1, чийто резултат е
обективиран в окончателен документ.
в. експерт в областта на опазване на околната среда - 1 бр. с
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образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в
области "Природни науки, математика и информатика" и "Технически науки"
и да е участвал в поне една дейност, свързана с изготвяне на технически
спецификации с насоченост - опазване на околната среда и/или изготвяне
на методики за оценка, свързани с разходи за целия жизнен цикъл и/или
на вредното въздействие или влияние върху околната среда и/или
изследвания, свързани с оценка или преодоляване на вредното въздействие
на дейности и продукти върху околната среда и/или изследване и
формиране на политики, изготвяне на законови и подзаконови актове и
проучване на добри практики в областта на екологията и опазването на
околната среда,
г. икономист - един бр. с образователно-квалификационна степен
"бакалавър" или "магистър" в област "Социални, стопански и правни
науки" с професионално направление "Икономика".
Когато изискваното образование е придобито в чужбина то трябва да е с
еквивалентна образователна степен, в еквивалентно професионално
направление и в области еквивалентни на посочените. Не се допуска едно
лице да съвместява различни позиции, независимо, че може да отговаря на
изискванията, приложими за повече от една позиция в екипа.
ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²

ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²
ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)

ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 (пет) на сто от стойността на
договора без ДДС и се предоставя в една от следните форми (по избор на
изпълнителя): парична сума, внесена по сметка на АОП, безусловна и
неотменяема банкова гаранция в оригинал, издадена в полза на АОП или
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя. Банковата гаранция трябва да съдържа
изявление на банката издател, че ще плати в срок от три работни дни на
АОП по нейно писмено изкане, в което е заявено, че изпълнителят не е
изпълнил свое задължение по договора за обществена поръчка. Срокът на
валидност на банковата гаранция е най-малко 30 (тридесет) дни след
изтичане срока на договора. Застраховката като гаранция следва да
съдържа всички условия, предвидени за банковата гаранция. Условията и
сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са
съгласно проекта на договор. Продължава в VI.3) Допълнителна
информация.
ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката

IV.1) Описание
IV.1.1) Вид процедура
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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.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с
договаряне)

IV.1.6) Информация относно електронния търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Да

Не

IV.2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати ⁴
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие
¹

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители,както и представители на средствата за масово
осведомяване, съгласно чл.54,ал.2 от ППЗОП.
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VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Да

Не

VI.2) Информация относно електронното възлагане

VI.3) Допълнителна информация: ²

Гаранцията ще се освобождава поетапно съобразно изпълнението на
отделните етапи.
Участник се отстранява от участие в обществената поръчка в случаите по
чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т.1 и т. 4 от ЗОП. Информацията относно
липсата или наличието на основанията за отстраняване се декларират в
ЕЕДОП, Част III. Възложителят отстранява от участие в поръчката
участник, за когото е приложима забраната по чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРКТПТДС, както и участници, които са свързани лица по § 1, т.
13 от ДР на ЗППЦК, както и участник който е представил оферта, която не
отговаря на предварително обявените условия на поръчката или не е
представил в срок обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не
е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП или чието ценово предложение
надвишава определената от възложителя прогнозна стойност на поръчката
или участник, който след покана от възложителя и в определения в нея
срок не е удължил срока на валидност на офертата си, както и участник,
който не отговаря на условията, посочени в настоящото обявление и в
документацията или не отговаря на правилата и изискванията свързани с
опазване на околната среда, социалното и трудово право, приложими
колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично,
социално и трудово право.
Органи от които може да се получи информация за задължения, свързани с
данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са
в сила в Р България и относими към услугите предмет на поръчката, както
следва:
Относно задължения свързани с данъци и осигуровки:
- Национална агенция по приходите, интернет адрес: www.nap.bg
относно задължения свързани със закрила на заетостта и условията на
труд:
- Министерство на труда и социалната политика, интернет адрес:
www.mtsp.goverment.bg
- Агенция по заетостта, интернет адрес: www.az.goverment.bg
- ИА "Главна инспекция по труда", интернет адрес: www.gli.goverment.bg.
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

BG

+359 29884070
cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

http://www.cpc.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

VІ.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в десетдневен срок от изтичането
на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби ²

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
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