00

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
е-mail: aop@aop.bg
http://www.aop.bg

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

0
Номер на обявата: ЗОП-8А

Възложител: Община Монтана
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00019
Адрес: гр. Монтана 3400, ул. Извора №1
Лице за контакт: Деян Димитров
Телефон: 096 394262
Е-mail: ddimitrov@montana.bg
URL: http://www.montana.bg/porachki/обява-провеждане-на-ситуационен-анал-2
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен:
Да
Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път:
Да
Не
0
Обект на поръчката:
Строителство
Доставки
Услуги
Предмет на поръчката:
Провеждане на ситуационен анализ и въвеждане на иновативна практика за насърчаване на самонаемането и развитието на МСП в община Монтана
Кратко описание: Провеждане на ситуационен анализ и въвеждане на иновативна практика за насърчаване на самонаемането и развитието на МСП в община Монтана във връзка с изпълнението на Договор за БФП BG05M9OP001-4.001-0048-C01 „Адаптиране и въвеждане на иновативен модел за насърчаване на самостоятелната заетост от община Храдец Кралове в община Монтана ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, по която Община Монтана е конкретен бенефициент, в две обособени позиции:
1. Провеждане на ситуационен анализ за установяване на настоящето положение в община Монтана
и идентифициране на конкретни нужди в подкрепа на предприемачеството.
2. Въвеждане в действие на иновативна практика за насърчаване на самонаемането и развитието на
МСП в община Монтана.
Място на извършване: гр. Монтана, община Монтана
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV):
79300000-7
Пазарни и стопански проучвания; проучвания на общественото мнение и статистика
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС):
Обособени позиции (когато е приложимо):
Оферти могат да бъдат подавани за:
всички обособени позиции
максимален брой обособени позиции
само една обособена позиция

46 020,00
Да

Не

1

00
Номер на обособената позиция: 1
Наименование: Провеждане на ситуационен анализ за установяване на настоящето положение в община Монтана и идентифициране на конкретни нужди в подкрепа на предприемачеството.
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):
0
Номер на обособената позиция: 2

29 166,67

Наименование: Въвеждане в действие на иновативна практика за насърчаване на самонаемането и
развитието на МСП в община Монтана.
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):

16 853,33

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

0
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:

Изисквания за личното състояние:
1. В обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, техни обединения, както и всяко друго образувание, което има правото да изпълнява
услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
2. Не може да участва в обществена поръчка и се отстранява участник, когато:
2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.108а.
чл.159а-159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, чл. 301 -307, чл. 321, 321а и
чл.352 -353е от Наказателния кодекс;
2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на
тези по т.2.1, в друга държава членка или трета страна;
2.3. има задължение за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2,
т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към
общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с 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.
Забележка: Изискването по т. 2.3. не се прилага в случаите на чл. 54, ал. 3 от ЗОП.
2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП
2.5. е установено, че:
2.5.1. е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
2.5.2. не е предоставил изискваща се информация. свързана с удостоверяване на липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
2.5.3. е налице конфликт на интереси който не може да бъде отстранен.
Съгласно §2, т. 21 от ДР на ЗОП „Конфликт на интереси“ е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултатите от нея,
имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл.2, ал.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната
безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.
3. В случай че за участник са налице някое от посочените основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 - 5
и т. 7 от ЗОП, същият има правото да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират надеждността му, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За целта
участникът може да докаже, че:

2

3.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби
или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
3.2. е платил или в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в
резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.
Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и т. 7 от ЗОП се прилагат, когато са възникнали преди или по време на процедурата.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: неприложимо
Икономическо и финансово състояние:
За Обособена позиция №1
Участникът да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на обособената позиция, 58 000 (петдесет и осем хиляди) лв. без ДДС за последните три приключили финансови години в
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
За доказване на това изискване участникът представя:
1. Годишен финансов отчет или негова съставна част, когато публикуването му се изисква.
2. Справка за оборот в сферата, попадаща в обхвата на обособената позиция.
За Обособена позиция №2
Участникът да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на обособената позиция, 33 000 (тридесет и три хиляди) лв. без ДДС за последните три приключили финансови години в
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
За доказване на това изискване участникът представя:
1. Годишен финансов отчет или негова съставна част, когато публикуването му се изисква.
2. Справка за оборот в сферата, попадаща в обхвата на обособената позиция.
Технически и професионални способности:
За Обособена позиция №1
Участникът да е изпълнил поне 3 (три) договора за услуги с предмет и обем, идентични или сходни
с тези на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
За доказване на това изискване участникът представя:
1. Списък на услугите, които са идентични или сходни на обществената поръчката за последните 3
(три) години, считано от датата на подаване на офертата, изготвен съгласно образеца на възложителя Образец №5.
2. Доказателства за извършените услуги, включени в списъка по т. 1.
Забележка: Под дейност, сходна с предмета на поръчката, следва да се разбират договори за
услуги по проучвания и анализи за целите на бизнес развитието.

тях:

За Обособена позиция №2
Участникът трябва да разполага с екип от 5 (пет) експерта със следните минимални изисквания към
1. Ръководител на екипа
• Висше образование с образователно-квалификационна степен магистър или еквивалентна, в
случай че е придобита в чужбина, в сферата на социални, стопански или правни науки;
• Минимум 5 години опит по специалността;
• Опит като ръководител на екип в поне две програми за насърчаване на предприемачеството.
2. Експерт Социално-икономически анализи
• Висше образование, с образователно-квалификационна степен магистър или еквивалентна, в
случай че е придобита в чужбина, в сферата на стопанските науки;
• Минимум 5 години опит по специалността;
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• Участие в поне две дейности, свързани с анализи на добри практики и/или програми и/или
проекти за насърчаване на предприемачеството.
3. Експерт Заетост
• Висше образование, с образователно-квалификационна степен бакалавър или еквивалентна,
в случай че е придобита в чужбина, в сферата на социални, стопански или правни науки;
• Минимум 5 години опит по специалността;
• Участие в поне две дейности, свързани с анализи и/или разработване и/или изпълнение на
програми или проекти на пазара на труда и/или насърчаване на предприемачеството.
4. Експерти Програмиране на програми и проекти
• Висше образование, с образователно-квалификационна степен бакалавър или еквивалентна,
в случай че е придобита в чужбина, в сферата на социални, стопански или правни науки;
• Минимум 3 години опит по специалността;
• Участие в поне две дейности, свързани с разработване на мерки и/или проекти за насърчаване на предприемачеството и/или подкрепа за МСП.
5. Експерти Програмиране на програми и проекти
• Висше образование с образователно-квалификационна степен бакалавър или еквивалентна, в
случай че е придобита в чужбина, в сферата на социални, стопански или правни науки;
• Минимум 3 години опит по специалността;
• Участие в поне една дейност, свързана с анализ на данни от проучвания.
За доказване на това изискване участникът представя:
1. Списък на експертите, изготвен съгласно образеца на възложителя - Образец №6.
2. Доказателства за образователна степен и опит в дейността за експертите.

0
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

0
Критерий за възлагане:

Отнася се и за двете обособени позиции
Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
Цена и качествени показатели
Разходи и качествени показатели
Ниво на разходите
Най-ниска цена
Показатели за оценка:
Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно
комплексна оценка по следната формула:

КО = П1+ П2, където:
Име: П1 – Техническо предложение за изпълнение

Тежест: 60

Име: П2 – Предложена цена

Тежест: 40

Начинът на изчисление е подробно описан в Методиката за оценка, одобрена с настоящата обява и
публикувана в едно с нея.
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Срок за получаване на офертите:

Дата: 16/03/2018

Час: 17:30

Срок на валидност на офертите:

Дата: 15/04/2018

Час: 17:30

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: 19/03/2018

Час: 14:00

Място на отваряне на офертите:
Заседателна зала на Община Монтана, етаж II
0
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:
Да
Не
Идентификация на проекта:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Договор за БФП BG05M9OP001-4.001-0048-C01 „Адаптиране и въвеждане на иновативен модел за насърчаване на самостоятелната заетост от община Храдец Кралове в община Монтана ”
0
Друга информация:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис „Провеждане на ситуационен анализ и
въвеждане на иновативна практика за насърчаване на самонаемането и развитието на МСП в община
Монтана” на ръка всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч. в Центъра за услуги и информация на гражданите на Община Монтана или се изпраща по пощата на адрес: 3400 гр. Монтана, ул. „Извора“ №1,
Община Монтана.

1. Офертата следва да съдържа следните документи:
1.1. Опис на представените документи, подписан и подпечатан от участника. В описът участника
следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка
на участника) - Образец №1.
1.2. Представяне на участника - Образец №2.
1.3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) Образец №3.
1.4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП) - Образец №4.
1.5. Списък на доставки, идентични или сходни на обществената поръчката - Образец №5.
1.6. Списък на експертите - Образец №6.
1.7. Декларация за съгласие за участие като експерт – Образец №7.
1.8. Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър - Образец №8.
При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено
лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
1.9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако участникът предвижда подизпълнители, ако е приложимо - Образец №9.
1.10. Техническо предложение, съдържащо:
1.10.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;
1.10.2. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец №10
1.10.3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец №11.
1.10.4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец №12.
Забележка: Техническото предложение се представя за всяка обособена позиция поотделно.
1.11. Ценово предложение - Образец №13.
Забележка: Ценовото предложение се представя за всяка обособена позиция поотделно.
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2. Всяка оферта се представя в запечатана, с ненарушена цялост, непрозрачна опаковка, от участника
или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка, или чрез куриерска служба, адресиран до Община Монтана, с адрес: гр. Монтана 3400,
ул. Извора №1.
3. Върху опаковката се посочва:
 наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
 наименованието на поръчката, за която се подават документите, както и обособената позиция,
за която участва.

4. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощените за целта
лица, като в офертата се прилага документ за упълномощаване от управляващия участника.

5. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, следва да
бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала” и подписа на лицето/та,
представляващо/и участника.
0
Дата на настоящата обява
Дата: 06/03/2018
0
Възложител:
*
Трите имена: Златко Софрониев Живков
Длъжност:
Кмет на Община Монтана
* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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