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„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНСКА ПОМОЩ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПРОГРАМА "ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО" ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2007-2013 Г.”ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Служба за публикации на Официален вестник на Европейския съюз
2, rue Mercier, L-2985 Люксембург       Факс: (352) 29 29-42670
Eлектронна поща: ojs@publications.europa.eu     Информация и формуляри в мрежата:
http://simap.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

І.1) НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕСИ И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ

Официално
наименование:

Община Санданси

Пощенски адрес: бул."Свобода"№ 14

Град: Санданси Пощенски
код:

2800

Държава: България

Адрес/и за
контакти:

бул."Свобода"№14 Телефон: 0882 011084

На вниманието на: Валентина Костадинова- Стойкова

E-mail: valentina.kostadinova@abv.bg Факс: 0746 3590162

Интернет адрес/и (в приложимите случаи)

Общ адрес на възлагащия орган (URL): http://sandanskibg.org

Адрес на профила на купувача (URL): http://sandanskibg.org

Допълнителна информация може да бъде получена на:
Горепосочения адрес за контакти
Друго:  моля, попълнете приложение А.І

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и
динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:

Горепосочения адрес за контакти
Друго:  моля, попълнете приложение А.ІІ

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосочения адрес за контакти
Друго:  моля, попълнете приложение А.ІІІ

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНСКА ПОМОЩ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПРОГРАМА "ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО" ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2007-2013 Г.”І.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

министерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
национална или федерална агенция/служба
регионален или местен орган
регионална или местна агенция/служба
орган на подчинение на публичното право
европейска институция/агенция или
международна организация
Друго (моля, пояснете):

общи обществени служби
отбрана
обществен ред и сигурност
околна среда
икономически и финансови въпроси
здравеопазване
жилищно строителство и места за отдих и
култура
социална закрила
отдих, култура и вероизповедание
образование
Друго (моля, пояснете):

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи:
да не
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„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНСКА ПОМОЩ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПРОГРАМА "ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО" ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2007-2013 Г.”РАЗДЕЛ ІІ: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) ОПИСАНИЕ

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНСКА ПОМОЩ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПРОГРАМА
"ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО" ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2007-2013 Г.”

ІІ.1.2) Вид на поръчката и местоположение на строителството, място на доставката или на
изпълнението
(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства на
конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)

 а) Строителство  б) Доставки  в) Услуги
Изпълнение
Проектиране и изпълнение
Изпълнение, независимо от
средствата на работа, което
съответства на изискванията,
указани от възлагащия орган

Покупка
Лизинг
Наем
Покупка на изплащане
Комбинация от
горепосочените

Категория услуга: № 11
(относно категориите услуги 1—
27, моля вижте приложение ІІ към
Директива 2004/18/ЕО)

Основна площадка
или местоположение

на строителството

Основно място на доставка Основно място на изпълнение

град Сандански , община Сандански

код NUTS:

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща
Обществена поръчка
Създаването на рамково споразумение
Създаването на динамична система за покупки (ДСП)

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)

Рамково споразумение с няколко оператора
Брой
или, в приложимите случаи,максимален
брой на участниците в предвиденото рамково
споразумение

Рамково споразумение с един оператор

Срок на действие на рамковото споразумение:

Срок на действие в години: или в месеци:
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок на действие надвишава четири години:

Прогнозна съвкупна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото
споразумение (в приложимите случаи; посочете само цифри):

Прогнозна стойност, без ДДС: валута:

или обхват: между и валута:

Честота и стойност на поръчките, които ще да бъдат възложени: (ако е известна):
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„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНСКА ПОМОЩ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПРОГРАМА "ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО" ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2007-2013 Г.”ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките
„Предоставяне на консултантска помощ и изготвяне на проекти за кандидатстване по Оперативна
Програма Регионално Развитие и Програма „Европейско Териториално Сътрудничество България-Гърция
2007-2013” обособени в шест позиции, както следва:
Обособена позиция 1: Разработване на проектопредложение и необходимите анализи и проучвания
за нуждите на проект за кандидатстване на Община Сандански по Оперативна програма „Регионално
развитие 2007-2013” год. Приоритетна ос 1 : Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1:
Социална инфраструктура, по схема „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни
събития”, както и разработване на документация за провеждане на процедури за възлагане на обществени
поръчки за избор на изпълнители в съответствие с националното законодателство в тази област ;
Обособена позиция 2: Разработване на проектопредложение и необходимите анализи и проучвания
за нуждите на проект и изготвяне на инвестиционен технически проект за кандидатстване на Община
Сандански по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” год. Приоритетна ос 1 : Устойчиво
и интегрирано градско развитие, Операция 1.1: Социална инфраструктура, по схема „Подкрепа за
реконструкция/ обновяване и оборудване на лечебни и здравни заведения”, както и разработване на
документация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители
в съответствие с националното законодателство в тази област
Обособена позиция 3: Разработване на проектопредложение и необходимите анализи и проучвания
за нуждите на проект и изготвяне на инвестиционен технически проект за кандидатстване на Община
Сандански по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” год. Приоритетна ос 1 : Устойчиво и
интегрирано градско развитие, Операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска, по
схема „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения”, както и разработване на
документация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители
в съответствие с националното законодателство в тази област;
Обособена позиция 4: Разработване на проектопредложение и необходимите анализи и проучвания
за нуждите на проект за кандидатстване на Община Сандански по Оперативна програма „Регионално
развитие 2007-2013” год. Приоритетна ос 3 : Устойчиво развитие на туризма, Операция 3.2: Развитие
на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите, по схема „Подкрепа за развитие на
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, както и разработване на документация
за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители в съответствие
с националното законодателство в тази област ;
Обособена позиция 5: Разработване на проектопредложение и необходимите анализи и проучвания за
нуждите на проект и изготвяне на идеен и технически инвестиционен проект по Програма „Европейско
Териториално Сътрудничество България-Гърция 2007-2013год., както и разработване на документация за
провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители в съответствие
с националното законодателство в тази област ;
Обособена позиция 6: Предоставяне на услуги по управление на изпълнението и организация на проект
по Програма „Европейско Териториално Сътрудничество България-Гърция 2007-2013год.,
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„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНСКА ПОМОЩ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПРОГРАМА "ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО" ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2007-2013 Г.”ІІ.1.6) Общ речник на възлагането (CPV)

Основен речник Допълнителен речник (в
приложимите случаи)

Основен предмет 71241000

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за възлагане на правителствени поръчки (GPA)
да не

ІІ.1.8) Подразделяне на партиди (за информация относно партидите използвайте приложение Б
толкова пъти, колкото е броят на партидите)

да не

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени за (отбележете само една графа)
само една партида
една или повече партиди
всички партиди

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
да не

ІІ.2) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обхват (включително всички партиди и опции, в приложимите
случаи)
съгласно документацията за участие

В приложимите случаи, прогнозна стойност, без ДДС (посочете само
цифри):

валута:

или обхват: между и валута:

ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)
да не

Ако да, описание на тези опции:

Ако е известен, прогнозният график за прибягване до тези опции:
в месеци: или дни: (считано от датата на възлагане на поръчката)

Брой на възможните подновявания (ако има
такива):

или обхват: между и

Ако е известен, в случай на подновяеми поръчки за доставки или услуги, прогнозен график за
последващи поръчки:
в месеци: или дни: (считано от датата на възлагане на поръчката)

ІІ.3) СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ КРАЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срок на действие в
месеци: 24

или дни: (считано от датата на възлагане на поръчката)

или начало (дд/мм/гггг)

завършване (дд/мм/гггг)
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„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНСКА ПОМОЩ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПРОГРАМА "ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО" ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2007-2013 Г.”РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) УСЛОВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОРЪЧКАТА

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи)
Гаранцията за участие е в размер на 5 000 лв. общо за всички позиции
Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова
гаранция.
Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.
Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде
безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 365 дни от датата на представяне на
офертата.
Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната
сметка: BG 65UNICR96603300107417 при UNICREDIT Bulbank клон Сандански
При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва
процедурата, за която се представя гаранцията.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 %
от стойността на поръчката.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и разплащателни споразумения и/или справка за/препратка
към съответните разпоредби, които ги уреждат
10 % от стойността на договора при подписване на договора ;
90 % при одобрение на проекта и/или осигуряване на средствата;
Допуска се плащане след предаване на работата на всеки един от обектите или неговите части предмет
на поръчката, и след приемането му от страна на Възложителя, в случай на осигурено финансиране от
фондовете за безвъзмездно финансиране за финансова рамка 2007-2013г.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобият групите икономически оператори, на които се
възлага поръчката (в приложимите случаи)

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)
да не

Ако да, описание на особените условия

ІІІ.2) УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ІІІ.2.1) Лично положение на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с
вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценка дали изискванията са удовлетворени:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
2. Заявление за участие – попълва се Образец № 1;
Забележка: Срокът на валидност на офертите се посочва като крайна дата, в календарни дни или в месеци.
Ако срокът на валидност е различен от 180 календарни дни, информацията в Заявлението за участие се
актуализира.
3. Административни сведения - попълва се Образец № 2;
4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката – попълва се
Образец № 3;
5. Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката – попълва
се Образец № 4;
6. Регистрационни документи на участника:
- удостоверение за актуално състояние, издадено от съда по регистрация на участника – юридическо лице,
със срок на валидност – 6 месеца от датата на издаването му (за юридическо лице, което е регистрирано
в България) или ЕИК ;
- документ за регистрация – копие заверено с подпис и печат на лицето определено по регистрация да
представлява дружеството (за юридическо лице, което е регистрирано в България);
- документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като
документът бъде преведен на български език и легализиран (за юридическо лице, което не е регистрирано
в България);
7 . Документ за закупена тръжна документация- заверено от участника копие;
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гаранция за участие;
9. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал. 5 ЗОП – попълва се Образец №
5 / Образец № 5а, а именно:
o не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
o не е осъден с влязла в сила присъда за:
- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на
пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс (НК);
- подкуп по чл.301-307 от НК;
- участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от НК;
- престъпления против собствеността по чл.194-217 от НК;
- престъпление против стопанството по чл.219-252 от НК;
- не е обявен в несъстоятелност;
- не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с
кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон , а в случай че участникът е чуждестранно лице -
се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато
неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;
- не е в производство по ликвидация или се намирам в подобна процедура съгласно националните закони
и подзаконови актове;
- няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс , установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е
допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането
на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която
участникът е установен;
- при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност,
включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от
допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с
възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
- които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси.
Забележки: Изискванията се отнасят до управителите или членовете на управителни органи на
участниците, в случай, че членовете са юридически лица – за техните представители в съответния
управителен орган, както и подизпълнителите, когато участникът предвижда участието им.
Образец № 5 се попълва, когато участникът е юридическо – лице установено/регистрирано в България,
а Образец № 5а се попълва, когато участникът е юридическо – лице установено/регистрирано извън
България.
10. Документ за данъчна регистрация (копие) и ЕИК/БУЛСТАТ (копие) и регистрация по ЗДДС, ако е
регистриран (копие);
11. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в
процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно
документите му за съдебна регистрация);
12. Декларация за участието на подизпълнители – попълва се Образец № 8;
Забележка: Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват: имената на
подизпълнителите и процентът от общата стойност на поръчката или конкретната част от предмета на
обществената
13. Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът е
обединение, което не е юридическо лице);
14. Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно
лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението
(когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично
вписано в споразумението, с което се създава обединението);
15. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец
№ 9;
Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно
16.Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности
приемане на етичните клаузи на общест.
17. Проект на договор - не се попълва, но се парафира на всяка страница Образец № 11;вената поръчка
– попълва се Образец № 10;
18. Декларация от членовете на обединението / консорциума – попълва се Образец № 13
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Информация и формалности, които са
необходими за оценка дали изискванията са
удовлетворени:

1.Копие от застраховка за професионална
отговорност в проектирането и строителството;
2.Удостоверение от Банка за наличности по сметка
или достъп до кредитна линия
3.Годишен финансов отчет за 2007, 2008 и 2009
година или някоя от съставните му части, когато
публикуването им се изисква от законодателството
на страната, в която участникът е установен –
заверено ксерокопие;
4.Декларация за общия годишен оборот за 2007,
2008 и 2009 година, в зависимост от датата,
на която участникът е учреден или е започнал
дейността си;
- Други изисквания и документи, посочени в
документацията за участие в процедурата.

Минимално ниво/минимални нива на стандартите,
които може да бъдат изискуеми
(в приложимите случаи):
- 1.Валидна застраховка за професионална
отговорност в проектирането и строителството
покриваща срока на договора и на стойност
минимум 200 000 лв. ;
2.Минимален изискуем общ годишен оборот за
последните три години в размер 1 000 000 лева.
Когато участник в процедурата е обединение, което
не е юридическо лице, изискването се прилага
общо за физическите или юридическите лица,
включени в обединението;
3.Минимален изискуем общ оборот от услуги
сходни с предмета на поръчката за последните три
години на стойност 750 000 лв.
4.Достъп до финансов ресурс по сметка или
кредитна линия за минимум 200 000 лв.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Информация и формалности, които са
необходими за оценка дали изискванията са
удовлетворени:

- Кратко описание на дейността на участника и
неговите ресурсни възможности – свободен текст;
- Списък на основните договори за услуги,
изпълнени през последните 3 (три) години,
придружен от препоръки за добро изпълнение – с
посочена стойност, дата и получател;
- Списък – декларация за наличие на техническа
възможност за изпълнение на поръчката и други
доказателства за наличие на оборудване
- Списък на експертите, проектанти и специалисти
включени в екипа за изпълнение на поръчката;
- Декларация от експерти, проектанти и
специалисти по образци №7 и №7а, неразделна
част от документацията;
- Документи, удостоверяващи образованието,
опита, професионалната квалификация и
правоспособност на експертите, включени
в екипа за изпълнение на поръчката,
включително дипломи, автобиография по образец
№6, неразделна част от документацията,
удостоверения за пълна проектантска
правоспособност, референции,
- Сертификат по ISO 9001:2000 за внедрена
система за управление на качеството в областта
на консултациите при подготовка и управление на
проекти по оперативните програми на ЕС .

Минимално ниво/минимални нива на стандартите,
които може да бъдат изискуеми
(в приложимите случаи):
-Минимум 3 одобрени за финансиране
проектопредложения по ОПРР на стойност над
2000 000 лв. всяко.
Минимум 1 одобрено проектопредложение сходно
по обхват с всяка една от обособените позиции;
ISO 9001:2000 с обхват с предмета на поръчката
3 Експерти, проектанти и специалисти
със съответното образование и необходима
квалификация и правоспособност по
специалността, както е посочено в техническото
задание по всяка от обособените позиции
Обособена позиция 1:
Експерт Разработване на проекти
Експерт Финанси
Правоспособен юрист
Обособена позиция 2:
Експерт Разработване на проекти
Експерт Финанси
Проектанти по всички части
Инженери по всички части за енергийно обследване
Правоспособен юрист
Обособена позиция 3:
Експерт Разработване на проекти
Експерт Финанси
Проектанти по всички части
Правоспособен юрист
Обособена позиция 4:
Експерт Разработване на проекти
Експерт Финанси
Експерт “маркетинг”
Правоспособен юрист
Обособена позиция 5:
Експерт Разработване на проекти
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Проектанти по всички части
Правоспособен юрист

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи)
да не

Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации на лица с
увреждания
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на защитените програми за заетост
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ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия
да не

Ако да, справка за съответния приложим закон, подзаконов акт или административна разпоредба:

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на
личния състав, който отговаря за изпълнението на услугата

да не
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ІV.1) ВИД ПРОЦЕДУРА

ІV.1.1) Вид процедура
Открита

Ограничена

Ускорена ограничена Обосноваване на избора на ускорена процедура:

Договорена Кандидатите вече са били избрани
да не

Ако да, посочете имената и адресите на вече
избраните икономически оператори в раздел
VІ.3) Допълнителна информация

Ускорена договорена Обосноваване на избора на ускорена процедура:

Състезателен диалог

ІV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да подадат оферти или да
участват (ограничени процедури и процедури на договаряне, състезателен диалог)

Прогнозен брой на операторите

или прогнозен минимален брой и   , в приложимите случаи,  максимален брой

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

ІV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на преговарянето или диалога (процедура на
договаряне, състезателен диалог)
Прибягване до поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на
договаряните оферти

да не
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ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, отбележете съответно приложимата графа/приложимите
графи)

Най-ниска цена
или

икономически най-изгодна оферта с оглед на
указаните по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с тяхната
тежест или в низходящ ред на значимост, когато претеглянето е невъзможно поради
очевидни причини)
критериите, посочени в спецификациите, в поканата за предлагане на оферта или за
договаряне или в описателния документ

Критерии Тежест

1. офертна цена 50

2. Срок за подготовка на
проектопредложение

50

3.

4.

5.

Критерии Тежест

6.

7.

8.

9.

10.

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

да не

Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)

ІV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.1) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган (в приложимите случаи)
Решение №15 / 20.04.2010 година на Кмета на община Сандански за откриване на процедурата

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка
да не

Ако да,
Предварително информационно
обявление

Обявление на профила на купувача

Номер на обявлението в ОВ: от (дд/мм/гггг)
Други предишни публикации (в приложимите случаи)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи  (с изключение на ДСП)
или на описателен документ  (в случая на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

Дата: 04/06/2010 (дд/мм/гггг) време: 17:00

Платими документи
да не

Ако да, цена (посочете само цифри): 50.00 валута: BGN
Условия и начин на плащане: Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за
възлагане на обществената поръчка могат да направят това в сградата на община Сандански, ет.1, ст.№
9 от 9.00 часа до 17.00 часа, всеки работен ден.
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„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНСКА ПОМОЩ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПРОГРАМА "ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО" ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2007-2013 Г.”Документацията за участие може да се закупува до 10 дни преди изтичане на срока за подаване на
офертите.
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„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНСКА ПОМОЩ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПРОГРАМА "ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО" ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2007-2013 Г.”ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/06/2010 (дд/мм/гггг) време: 17:00

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за предлагане на оферти или за участие на избраните
кандидати (ако е известна) (В случая на ограничени процедури и процедури на договаряне и
състезателен диалог)
Дата: (дд/мм/гггг)

ІV.3.6) Език/езици, на които могат да бъдат написани офертите или заявленията за участие
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

Друго:

ІV.3.7) Минимална времева рамка, през която оферентът трябва да поддържа офертата (открита
процедура)
До: (дд/мм/гггг)
или продължителност в месеци: или дни: 180 (от обявената дата на получаване на офертата)

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 15/06/2010 (дд/мм/гггг) време: 11:00
Място (в приложимите случаи): заседателна зала в сградата на община Сандански , находяща се на
адрес: гр.Сандански , бул."Свобода"№ 14
Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите (в приложимите случаи)

да не
участниците в процедурата,техни упълномощени представители, както и представители на средствата за
масова информация и ЮЛ с нестопанска цел
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„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНСКА ПОМОЩ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПРОГРАМА "ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО" ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2007-2013 Г.”РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) ТОВА СЪСТАВЛЯВА ПЕРИОДИЧНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА (в приложимите случаи)
да не

Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

VІ.2) ПОРЪЧКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ И/ИЛИ ПРОГРАМА, КОИТО СА ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД
НА ОБЩНОСТТА

да не
Ако да, препратка към проекта/проектите и/или програмата/програмите: "Оперативна програма
Регионално развитие 2007-2013"

VІ.3) ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (в приложимите случаи)

VІ.4) ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЖАЛВАНЕ

VІ.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 Телефон: 02 9356113

E-mail: cpcadmin@cpc.bg Факс: 02 9807315

Интернет адрес (URL):

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (в приложимите случаи)

Официално
наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски
код:

Държава: Телефон:

E-mail: Факс:

Интернет адрес (URL):

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете точка VІ.4.2 или, при необходимост, точка VІ.4.3)

Точна информация относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби:
Жалба може да подава всяко заинтерисовано лице в 10 дневен срок от уведомяването му за съответното
решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата на която е изтекъл
срокът за извършване на съответното действие.
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„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНСКА ПОМОЩ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПРОГРАМА "ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО" ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2007-2013 Г.”VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално
наименование:

Дирекция "Административна", община Сандански

Пощенски адрес: бул."Свобода"№ 14

Град: Сандански Пощенски
код:

2800

Държава: България Телефон: 0882 011111

E-mail: Факс: 07463590162

Интернет адрес (URL):

VІ.5) ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩОТО ОБЯВЛЕНИЕ
Датата на изпращане ще бъде обновена автоматично при подаването на това обявление за
публикуване
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„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНСКА ПОМОЩ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПРОГРАМА "ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО" ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2007-2013 Г.”ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И АДРЕСИ ЗА КОНТАКТИ

І) АДРЕСИ И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ, ОТ КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

Официално
наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски
код:

Държава:

Адрес/и за контакти: Телефон:

На вниманието на:

E-mail: Факс:

Интернет адрес (URL):

ІІ) АДРЕСИ И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ, ОТ КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧАТ СПЕЦИФИКАЦИИ И
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДИАЛОГ,
КАКТО И ЗА ДИНАМИЧНА СИСТЕМА ЗА ПОКУПКИ)

Официално
наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски
код:

Държава:

Адрес/и за контакти: Телефон:

На вниманието на:

E-mail: Факс:

Интернет адрес (URL):

ІІІ) АДРЕСИ И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ ОФЕРТИТЕ/
ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

Официално
наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски
код:

Държава:

Адрес/и за контакти: Телефон:

На вниманието на:

E-mail: Факс:

Интернет адрес (URL):
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„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНСКА ПОМОЩ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПРОГРАМА "ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО" ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2007-2013 Г.”ПРИЛОЖЕНИЕ Б (1)
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИ
ПАРТИДА № 1 ЗАГЛАВИЕ Разработване на проектопредложение и необходимите анализи и
проучвания за нуждите на проект за кандидатстване на Община Сандански по Оперативна
програма „Регионално развитие 2007-2013” год. Приоритетна ос 1 : Устойчиво и интегрирано
градско развитие, Операция 1.1: Социална инфраструктура, по схема „Подкрепа за създаване
и промотиране на иновативни културни събития”, както и разработване на документация за
провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители в
съответствие с националното законодателство в тази област ;

1) КРАТКО ОПИСАНИЕ
;Изготвяне на цялостно проектно предложение, включващо формуляр за кандидатстване със
съответните приложения, съгласно насоките за кандидатстване.
Изготвяне на тръжни документи за провеждане на необходимите тръжни процедури в съответствие с
действащото Законодателството в областта на обществените поръчки и подзаконовите актове..

2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV)

Основен речник Допълнителен речник (в
приложимите случаи)

Основен предмет 71241000

3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ
съгласно документацията за участие

В приложимите случаи, прогнозна стойност, без ДДС (посочете само
цифри):

валута:

или обхват: между и валута:

4) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ ЗА
НАЧАЛНА/КРАЙНА ДАТА (в приложимите случаи)

Срок на действие в
месеци:

или дни: (считано от датата на възлагане на поръчката)

или начало (дд/мм/гггг)

завършване (дд/мм/гггг)

5) ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИТЕ
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„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНСКА ПОМОЩ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПРОГРАМА "ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО" ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2007-2013 Г.”ПРИЛОЖЕНИЕ Б (2)
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИ
ПАРТИДА № 2 ЗАГЛАВИЕ Разработване на проектопредложение и необходимите анализи
и проучвания за нуждите на проект и изготвяне на инвестиционен технически проект за
кандидатстване на Община Сандански по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”
год. Приоритетна ос 1 : Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1: Социална
инфраструктура, по схема „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на лечебни
и здравни заведения”, както и разработване на документация за провеждане на процедури за
възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители в съответствие с националното
законодателство в тази област

1) КРАТКО ОПИСАНИЕ
Изготвяне на цялостно проектно предложение, включващо формуляр за кандидатстване със съответните
приложения, съгласно насоките за кандидатстване.
За изготвяне на енергийно обследване на избрания за интервенция обект: Хемодиализен център на два
етажа самостоятелен корпус от сградите на МБАЛ „Свети Врач”-гр. Сандански
За изготвяне инвестиционен технически проект по избрания за интервенция обект: на МБАЛ „Свети
Врач”-гр. Сандански.
Изготвяне на финансов анализ съгласно указания за проекти генериращи приходи, приложение от
насоките за кандидатстване
За изготвяне на тръжни документи за провеждане на необходимите тръжни процедури в съответствие с
действащото Законодателството в областта на обществените поръчки и подзаконовите актове.

2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV)

Основен речник Допълнителен речник (в
приложимите случаи)

Основен предмет 71241000

3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ
съгласно документацията за участие

В приложимите случаи, прогнозна стойност, без ДДС (посочете само
цифри):

валута:

или обхват: между и валута:

4) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ ЗА
НАЧАЛНА/КРАЙНА ДАТА (в приложимите случаи)

Срок на действие в
месеци:

или дни: (считано от датата на възлагане на поръчката)

или начало (дд/мм/гггг)

завършване (дд/мм/гггг)

5) ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИТЕ
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„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНСКА ПОМОЩ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПРОГРАМА "ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО" ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2007-2013 Г.”ПРИЛОЖЕНИЕ Б (3)
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИ
ПАРТИДА № 3 ЗАГЛАВИЕ Разработване на проектопредложение и необходимите анализи
и проучвания за нуждите на проект и изготвяне на инвестиционен технически проект за
кандидатстване на Община Сандански по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”
год. Приоритетна ос 1 : Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.4: Подобряване
на физическата среда и превенция на риска, по схема „Подкрепа за дребномащабни мерки за
предотвратяване на наводнения”, както и разработване на документация за провеждане на
процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители в съответствие с
националното законодателство в тази област;

1) КРАТКО ОПИСАНИЕ
Изготвяне на цялостно проектно предложение, включващо формуляр за кандидатстване със съответните
приложения, съгласно насоките за кандидатстване.
За изготвяне инвестиционен технически проект по избрания за интервенция обект: Корекция на река
Санданска Бистрица в градски парк, гр. Сандански
За изготвяне на тръжни документи за провеждане на необходимите тръжни процедури в съответствие с
действащото Законодателството в областта на обществените поръчки и подзаконовите актове.

2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV)

Основен речник Допълнителен речник (в
приложимите случаи)

Основен предмет 71241000

3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ
съгласно документацията за участие

В приложимите случаи, прогнозна стойност, без ДДС (посочете само
цифри):

валута:

или обхват: между и валута:

4) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ ЗА
НАЧАЛНА/КРАЙНА ДАТА (в приложимите случаи)

Срок на действие в
месеци:

или дни: (считано от датата на възлагане на поръчката)

или начало (дд/мм/гггг)

завършване (дд/мм/гггг)

5) ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИТЕ
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„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНСКА ПОМОЩ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПРОГРАМА "ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО" ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2007-2013 Г.”ПРИЛОЖЕНИЕ Б (4)
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИ
ПАРТИДА № 4 ЗАГЛАВИЕ Разработване на проектопредложение и необходимите анализи и
проучвания за нуждите на проект за кандидатстване на Община Сандански по Оперативна
програма „Регионално развитие 2007-2013” год. Приоритетна ос 3 : Устойчиво развитие
на туризма, Операция 3.2: Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на
дестинациите, по схема „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг
на дестинациите”, както и разработване на документация за провеждане на процедури за
възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители в съответствие с националното
законодателство в тази област ;

1) КРАТКО ОПИСАНИЕ
Изготвяне на цялостно проектно предложение, включващо формуляр за кандидатстване със съответните
приложения, съгласно насоките за кандидатстване.
За изготвяне на тръжни документи за провеждане на необходимите тръжни процедури в съответствие с
действащото Законодателството в областта на обществените поръчки и подзаконовите актове.

2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV)

Основен речник Допълнителен речник (в
приложимите случаи)

Основен предмет 71241000

3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ
съгласно документацията за участие

В приложимите случаи, прогнозна стойност, без ДДС (посочете само
цифри):

валута:

или обхват: между и валута:

4) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ ЗА
НАЧАЛНА/КРАЙНА ДАТА (в приложимите случаи)

Срок на действие в
месеци:

или дни: (считано от датата на възлагане на поръчката)

или начало (дд/мм/гггг)

завършване (дд/мм/гггг)

5) ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИТЕ
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„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНСКА ПОМОЩ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПРОГРАМА "ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО" ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2007-2013 Г.”ПРИЛОЖЕНИЕ Б (5)
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИ
ПАРТИДА № 5 ЗАГЛАВИЕ Разработване на проектопредложение и необходимите анализи и
проучвания за нуждите на проект и изготвяне на идеен и технически инвестиционен проект по
Програма „Европейско Териториално Сътрудничество България-Гърция 2007-2013год., както и
разработване на документация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
за избор на изпълнители в съответствие с националното законодателство в тази област ;

1) КРАТКО ОПИСАНИЕ
Изготвяне на цялостно проектно предложение, включващо формуляр за кандидатстване със съответните
приложения, съгласно насоките за кандидатстване.
За изготвяне инвестиционен технически проект по избрания за интервенция обект: Младежко-юношески
„Еко-кампус”- гр. Сандански, находяща се в кв.21, Зона парк.
Изготвяне на финансов анализ съгласно указания за проекти генериращи приходи, приложение от
насоките за кандидатстване
За изготвяне на тръжни документи за провеждане на необходимите тръжни процедури в съответствие с
действащото Законодателството в областта на обществените поръчки и подзаконовите актове.

2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV)

Основен речник Допълнителен речник (в
приложимите случаи)

Основен предмет 71241000

3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ
съгласно документацията за участие

В приложимите случаи, прогнозна стойност, без ДДС (посочете само
цифри):

валута:

или обхват: между и валута:

4) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ ЗА
НАЧАЛНА/КРАЙНА ДАТА (в приложимите случаи)

Срок на действие в
месеци:

или дни: (считано от датата на възлагане на поръчката)

или начало (дд/мм/гггг)

завършване (дд/мм/гггг)

5) ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИТЕ
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„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНСКА ПОМОЩ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПРОГРАМА "ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО" ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2007-2013 Г.”ПРИЛОЖЕНИЕ Б (6)
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИ
ПАРТИДА № 6 ЗАГЛАВИЕ Предоставяне на услуги по управление на изпълнението и организация
на проект по Програма „Европейско Териториално Сътрудничество България-Гърция
2007-2013год.,

1) КРАТКО ОПИСАНИЕ
Организация и управление , водене на пълна проектна документация при изпълнението на проекта и
представянето на неговото изпълнение през целия период на изпълнение на одобрен и финансиран
проект, съгласно насоките за изпълнение на проекти по програма"Европейско териториално
сътрудничество" Гърция-България 2007-2013 г

2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV)

Основен речник Допълнителен речник (в
приложимите случаи)

Основен предмет 71241000

3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ

В приложимите случаи, прогнозна стойност, без ДДС (посочете само
цифри):

валута:

или обхват: между и валута:

4) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ ЗА
НАЧАЛНА/КРАЙНА ДАТА (в приложимите случаи)

Срок на действие в
месеци:

или дни: (считано от датата на възлагане на поръчката)

или начало (дд/мм/гггг)

завършване (дд/мм/гггг)

5) ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИТЕ
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