Партида: 00019

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00019
Поделение: ________
Изходящ номер: ЗОП-32А от дата 10/09/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Монтана
Адрес
ул. Извора №1
Град
Пощенски код
Страна
Монтана
3400
България
Място/места за контакт
Телефон
096 394205
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Диман Георгиев
E-mail
Факс
montana@montana.bg
096 588391
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.montana.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://www.montana.bg/общинска-администрация/общественипоръчки/текущи-поръчки

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Изготвяне на Програма за управление на отпадъците на Община
Монтана до 2020 г.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
79723000
Осн. предмет

УНП: f416333a-61d7-4b8f-b592-a2dee47485c7

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Съгласно техническо задание
Прогнозна стойност
(в цифри): 36000 Валута: BGN
Място на извършване
гр. Монтана

код NUTS:
BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Участниците трябва да са изпълнили през последните три
години, предхождащи крайния срок за получаване на офертите, не
по-малко от един договор за услуга, сходен с предмета на
обществена поръчка. Под услуги, сходни с предмета на настоящата
обществена поръчка” се разбират услуги, свързани с
разработването на стратегически, планови или програмни документи
на национално/регионално или общинско равнище в областта на
управление на отпадъците. За доказване на изискването
участниците следва да представят - списък с договори за услуги
свързани с разработването на стратегически, планови или
програмни документи на национално/регионално или общинско
равнище в областта на управление на отпадъците през последните 3
календарни години, считано от крайната дата, определена за
подаване на оферти по настоящата обществена поръчка. Посочените
в списъка договори следва да бъдат придружени с референции за
изпълнен и приключен договор с посочена стойност. 2.Участниците
трябва да разполагат или да докажат, че ще имат на разположение
от трети лица екип от експерти с професионална квалификация и
опит, които да осигурят точното, качествено и своевременно
изпълнение на предмета на поръчката.Предложеният екип от
участника трябва да включва най-малко 4 ключови експерти (един
ръководител на екипа и трима ключови експерти), които отговарят
на следните изисквания за професионална квалификация, умения и
опит: Ръководителят на екипа следва да има професионална
квалификация и опит, свързан с предмета на поръчката, както
следва:а) висше образование, образователно-квалификационна
степен „магистър” или еквивалентна образователна степен,
придобита в чужбина; б) не по-малко от 3 години опит или
изпълнение на поне 1 договор за услуги като ръководител на екип
за разработване на стратегически, програмен или планов документ
на национално/регионално или общинско равнище. Участникът трябва
да предложи екип от експерти за изпълнението на задачите,
описани в Техническите спецификации и задължително да посочи
следните ключови експерти:Трима ключови експерти, които
отговарят за разработването на общинската програма за управление
на отпадъците. Ключов експерт № 1 – стратегическо
планиране,следва да има професионална квалификация и опит,
свързан с предмета на поръчката, както следва:а) висше
образование, образователно-квалификационна степен „магистър” или
„бакалавър” или еквивалентна образователна степен, придобита в
чужбина; б) не по-малко от 3 години опит или участие в
изпълнение на поне 1 договор за услуга като експерт по
стратегическо планиране за изпълнение на консултантски услуги
свързани с разработване на стратегически, програмни или планови
документи на национално/регионално или общинско равнище в
УНП: f416333a-61d7-4b8f-b592-a2dee47485c7
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областта на управление на отпадъците. Ключов експерт № 2 –
управление на отпадъци следва да има професионална квалификация
и опит, свързан с предмета на поръчката, както следва: а) висше
образование, образователно-квалификационна степен „магистър” или
„бакалавър” или еквивалентна образователна степен, придобита в
чужбина; б) не по-малко от 3 години опит или участие в
изпълнение на поне 1 договор за услуга като експерт по
управление на отпадъците за изпълнение на консултантски услуги,
свързани с разработването на стратегически документи на
национално/регионално или общинско равнище и/или подготовка на
проект в областта на управление на отпадъците. Продължава в
Раздел Допълнителна информация
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Показатели: (П1) Тематичен обхват и методология за изпълнение на
обществената поръчка в съответствие с изискванията на
Възложителя - максимална оценка 70 точки; (П2) Предложена от
участника цена за изпълнение на обществената поръчка в лева без
ДДС – максимална оценка 30 точки. Методика: А. Указания за
определяне на оценката по всеки показател: (П1) Показател за
техническа оценка. По този показател работната група ще оценява
съответствието и пълнотата на „Предложението за изпълнение на
обществената поръчка“ на участника, с изискванията на
Възложителя за изпълнение на поръчката, с оглед постигане на
целите, посочени в техническото задание. Максималната оценка по
този показател е 70 точки и представлява сбор от точките по
следните подпоказатели: П1 = П 1.1 + П 1.2 + П 1.3 + П 1.4 П1.1
– Предложение на участника в процедурата относно разработване на
анализите и прогнозите като основа за изготвянето на програмата
за управление на отпадъците от гледна точка на отразяване на
изискванията на националната нормативна уредба към общините - с
максимална оценка 35 точки; П 1.2 – Предложение на участника в
процедурата за изготвяне на плана за действие с подпрограмите на
програмата за управление на отпадъците от гледна точка на
отразяване на изискванията на националната нормативна уредба - с
максимална оценка 25 точки; П 1.3 - Предложение на участника в
процедурата относно осъществяването на консултации с
обществеността и другите заинтересовани страни - с максимална
оценка 10 точки; П 1.4 – Предложение на участника в процедурата
относно изготвяне на информацията до компетентния орган (РИОСВМонтана), за преценка необходимостта от екологична оценка на
общинската програма от гледна точка на отразяване на
изискванията на националната нормативна уредба - с максимална
оценка 5 точки.
Срок за получаване на офертите
Дата: 23/09/2015 дд/мм/гггг

Час: 14:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис
„Изготвяне на Програма за управление на отпадъците на Община
Монтана до 2020 г.” на ръка всеки работен ден от 08:30 ч. до
УНП: f416333a-61d7-4b8f-b592-a2dee47485c7
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17:00 ч. или се изпраща по пощата на адрес: 3400 Монтана, ул.
"Извора" №1, Община Монтана.
Съгласно чл. 101б, ал. 1, т. 6 от ЗОП, отварянето на
представените оферти ще се извърши на 23.09.2015 г. от 15:00
часа в сградата на Община Монтана, при условията на чл. 68,ал. 3
от ЗОП (отварянето на офертите е публично и на него могат да
присъстват участниците или техни упълномощени представители,
както и представители на средствата за масово осведомяване и др.
лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на
Община Монтана).
Офертата трябва да съдържа:
1. Представяне на участника – Образец №1.
2. Списък на документите, съдържащи се в офертата
3. Заверено от участника копие от документ за регистрация или
EИК или друг регистрационен еквивалентен документ, съгласно чл.
23 от ЗТР - за юридическо лице или едноличен търговец, а когато
участникът е физическо лице – заверено копие от документ за
самоличност.
4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Образец №2.
5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на
свързаност – Образец №3.
6. Нотариално заверено копие на договора за обединение (в случай
на обединение)
7. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител (ако е
приложима) – Образец №4.
8. Други (по преценка на участника)
9. Техническо предложение – Образец №5.
10. Ценово предложение – Образец №6.
Продължение от Раздел Изисквания за изпълнение на поръчката:
Ключов експерт № 3 – общински финанси - следва да има
професионална квалификация и опит, свързан с предмета на
поръчката, както следва: а) висше образование, образователноквалификационна степен „магистър” или „бакалавър” или
еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина; б) не по
-малко от 3 години опит или участие в изпълнение на поне 1
договор за услуги като експерт по общински финанси за изпълнение
на консултантски услуги свързани с разработването на
стратегически, програмни и планови документи на общинско
равнище. За доказване на изискването участниците следва да
представят - списък на лицата от екипа, които ще изпълняват
поръчката, трудови биографии на членовете на екипа, копия от
дипломи за придобита професионална квалификация.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 18/09/2015 дд/мм/гггг
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