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РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

ИН на регистрационната форма от ССИ

Деловодна информация

I.1) Наименование и адрес

Агенция по обществени поръчки

131236380

ул. Леге № 4
София

BG411

1000

BG

Диана Цакова, Валерия Методиева

0359 298597136; 0359
298597123

aop@aop.bg

0359 298597152

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

I.3) Основна дейност
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I.4) Основна дейност

Да

Не

II.1) Вид на процедурата

(попълва се от публичен възложител)

(попълва се от секторен възложител)
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(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)

ІV.1) Наименование

"Проучване и прогнозиране потенциала на националния пазар на "зелени"
обществени поръчки и изготвяне на практическо помагало за тяхното
възлагане"
ІV.2) Обект на поръчката

ІV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

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
провеждането на "зелени" обществени поръчки в европейските страни; 3.
цялостно проучване на пазара на обществени 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.
Изпълнението на Етап 2 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 Българо-швейцарската програма за
сътрудничество.
ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване
на околната среда

Да

Не

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете
брой)

(брой)
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(брой)
(брой)

ІV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Да

Не

Да

Не

ІV.6) Разделяне на обособени позиции

Разделянето на Обществената поръчка на обособени позиции е
нецелесъобразно за Възложителя, тъй като се цели получаването на един
ясно обозначен краен резултат, а именно изготвяне на практическо
помагало. В този смисъл отделните етапи са предвидени, за да се осигури
изпълнението на целта чрез извършването на логически последователни,
подлежащи на контрол дейности.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката

333000.00
ІV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:

BGN
Да

Не

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:

BGN

V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие,
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е
приложимо)

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № ________ от дата________ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № ________
-________-________(nnnnn-yyyy-xxxx)
V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е
приложимо)

BGN
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