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I. II. IV.
BG-Монтана: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно
ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Услуги
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Община Монтана, ул. "Извора"№1, За: Вася Симеонова, България 3400, Монтана, Тел.: 096 394223, E-mail: montana@montana.bg,
Факс: 096 300401
Място/места за контакт: Община Монтана
Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.montana.bg.
Адрес на профила на купувача: http://www.montana.bg.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:
Община Монтана, ул. "Извора" № 1, За: Нели Димитрова, Република България 3400, Монтана, Тел.: 096 394246
Място/места за контакт: Община Монтана, стая 102 - каса
Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:
Община Монтана, ул. "Извора" № 1, За: Мая Лъчезарова, Република България 3400, Монтана, Тел.: 096 394265
Място/места за контакт: Община Монтана, стая 102, гише 3
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и
Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя
Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и
НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
Избор на изпълнител – проектант/консултант за "Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град
Монтана"
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: гр. Монтана
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
Предмет на обществената поръчка е Избор на изпълнител – проектант/консултант за "Разработване на Интегриран план за
градско възстановяване и развитие на град Монтана" по две обособени позиции Обособена позиция 1: Разработване на
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Монтана; Обособена позиция 2: Преценка за необходимостта от
екологична оценка (ЕО), оценка за въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост (ОС) и извършването им при
преценка от компетентния орган съответно за ИПГВР на гр. Монтана и ПУП на зоните за въздействие.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
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Описание:
Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация
НЕ
ІІ.1.8) Обособени позиции
ДА
Оферти трябва да бъдат подадени:
За всички обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
НЕ
II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
1 Изготвяне на Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация; 2 Формулиране на Визия за развитието на града до 2020 г; 3
Провеждане на обществени обсъждания;4 Определяне на зона/и за въздействие на ИПГВР;5 Формулиране на Цели и стратегия
на ИПГВР; 6 Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на
обособената/ ите зона/и; 7 Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори; 8
Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план) на ИПГВР;9 Изготвяне на бюджет на ИПГВР;
10 Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР; 11Изработване на Подробен устройствен план/ПУП/ или проект
за изменение/актуализация/ на действащ ПУП за зоните за въздействие, включени в ИПГВР; 12 Разработване на предпроектни
проучвания за проекти, включени в ИПГВР; 13. Преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО); 14.Оценка за
въздействието върху околната среда; 15. Оценка за съвместимост (ОС) и извършването им при преценка от компетентния орган.
Прогнозна стойност без ДДС
357500 BGN
ІІ.2.2) Опции
НЕ
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци
21
РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1 Изискуеми депозити и гаранции
) Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция
в полза на Възложителя по сметка IBAN сметка BG82 SOMB 9130 3347 3421 02; BIC: SOMBBGSF; "Общинска банка" АД клон
гр. Монтана. Гаранцията за участие е в размер на 3 500 (три хиляди и петстотин) лева. Ако участникът представя банкова
гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на Банкова
гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да
съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на
Възложителя, подписано от Кмета на Община Монтана или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на
гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 120 календарни дни след датата на публикувания в настоящото обявление
краен срок за подаване на оферти. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участниците. Разходите по
евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и
обслужване на гаранцията така, че размера й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. Гаранция за
изпълнение в размер на 2% (два процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка. Гаранцията за
изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция Участникът избира сам
формата на гаранцията за изпълнение - банкова гаранция или платежен документ за внесена по банков път гаранция за
изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция,
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тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на
валидност най – малко 30 дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с
условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора. При представяне на
гаранцията, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.
Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става съгласно договора за изпълнение.
ІІІ.1.2 Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат
) Плащанията ще се извършват на основание договор при следните условия: 1 - 30% (тридесет процента) от стойността на
договора в срок от 5 (пет ) работни дни, считано от датата на предаване на начален доклад, съгласно техническото задание на
Възложителя, одобрен от Възложителя удостоверено с приемо – предавателен протокол. 2 - 40% (четиридесет процента) от
стойността на договора в срок в срок до 10 работни дни след предаване на междинен доклад, одобрен от Възложителя,
удостоверено с приемо - предвателен протокол;3 - Окончателно разплащане - сума представляваща 30 % (тридесет процента) от
стойността по договора, в срок от 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на окончателното приемане на работата и
изготвените документи и доклади, съгласно Техническото задание от комисия, назначена от Възложителя.
ІІІ.1.3 Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/
) или юридически лица
Няма изскване за създаване на юридическо лице в случай на участник Обединение/консорциум
ІІІ.1.4 Други особени условия
) При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2
от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или
административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по ал.
2 или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, Участникът представя клетвена декларация, ако такава
декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно
значение според съответния национален закон, Участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или
административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
Документите се представят в оригинал или заверено от Участника копие "Вярно с оригинала". Договорът за обществена поръчка
не се сключва с Участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора не представи горните документи.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1 Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
) Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагането на обществената поръчка може да участват лица за които не
са налице следните обстоятелства: 1. Е осъден с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, данъчната или
осигурителната система, включително изпиране на пари ; подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група
по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл.
219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран;.2. Е обявен в несъстоятелност; 3. Е в производство по ликвидация или се намира в
подобна процедура за страната в която е установен; 4. Е в открито производство по несъстоятелност;5.Е лишен от правото да
упражнява определена професия или дейност;6.Има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162,
ал. 2 от ДОПК, установени с влязъл в сила присъда;6.Има наложено АН за наемане на работа на незаконно пребиваващи
чужденци през последните 5 год. Изискуеми документи: 1. Документи за правосубектност, съгласно чл. 23 от Закона за ТР,
копие от документа за самоличност, когато Участникът е физическо лице; документ за регистрация на чуждестранното лице,
съобразно националното му законодателство - преведен на български език "официален превод" Когато участникът в процедурата
е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включени в
обединението. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях. 2.
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП по образец; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по
чл. 47, ал.2 от ЗОП по образец №13. Възложителят ще отстрани от участие кандидат, който е: в открито производство по
несъстоятелност или е сключил извънсъдбно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай на участник
чуждестранно лице който се намира в в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително
когато неговата дейност се намира под разпореждане на съда или кандидатът или участника е преустановил дейността си; е
лишен от право да упражнява определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата в която е извършено
нарушението; има парични задлъжения към държавата или община по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно - осигурителния
процесуален кодекс установени с влязла в сила акт на компетентен орган, освен ако допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията или парични задължения свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или на данъци съгласно
правните норми на държавата в която кандидатът или участникът е установен; има наложено административно наказание за
наемане на работа на незаконно пребиващи чужденици през последните 5 години; Декларация за отсъствие на обстоятелствата
по чл. 47, ал.5 от ЗОП по образец; Декларациите се представят от всяко физическо и юридическо лице, участващи в състава на
обединения, и от подизпълнителите на участника, ако се предвижда обединение или подизпълнение съответно. Когато
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деклараторът е чуждестранен гражданин, декларациите не са изготвени на български език, се представят и в превод. 3. Документ
за закупена документация за участие. 4. Документ за внесена гаранция за участие. 5. Изрично нотариално заверено пълномощно
на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура (в случай на упълномощаване).
6.Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка - оригинал или заверено копие. 7.
Декларация от членовете на обединението по образец. 8. Декларация по чл. 56, ал.1, т.7 от ЗОП по образец. 9.Декларация за
съгласие за участие като подизпълнител по образец. 10. Доказателства за икономически възможности; 11. Доказателства за
технически възможности. 12.Техническо предложение по образец, съгласно изискванията на Възложителя - Плик № 2; 13.
Ценовата оферта - плик №3.
ІІІ.2.2 Икономически и финансови възможности
) Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи за общо за двете обособени позиции: 1. Заверени от участника копия
на счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три приключили финансови години (2008, 2009
и 2010 г.) - за юридическите лица. Изискването не се отнася за участници, които са регистрирани/пререгистрирани в Търговския
регистър и са публикували тези части на годишните си финансови отчети.Участници, които са регистрирани съобразно чл.23 от
Закона за търговския регистър следва да посочат единен индентификационен код /ЕИК/. За участници чуждестранни
юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където
са установени в "официален превод" на български език. Физическите лица представят официален документ, удостоверяващ
дохода им за последните три години (2008, 2009 и 2010 г.) в зависимост от законодателството на държавата, в която участникът
е установен, заверен по съответния ред 2. Информация за общия оборот от дейността на участника и от оборота от
осъществявана от него дейност сходна с предмета на поръчката за последните 3 (три) приключили финансови години - 2008,
2009 и 2010 г. - по образец. Когато участникът в процедурата е обединение, документите по т. 1 и 2 се представят от всеки един
член на обединението. Когато участникът в процедурата предвижда участието на подизпълнител, документите по т.1 и 2 се
представят от всеки един подизпълнител. Изискуеми документи за обособена позиция 1: 3.Заверено копие на застрахователна
полица на валидна застраховка "Професионална отговорност" по чл. 50 от ЗОП.За участник, установен/регистриран извън
Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 50 от ЗОП, но
направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът/ и представена в „официален
превод” на български език * При участие на обединение, което не е юридическо лице изискуемите документи по т.3 се
представят от всяко юридическо или физическо лице включено в обединението.
Минимални изисквания: 1. Участникът/ниците в процедурата трябва да отговарят на слените изисквания за икономическо и
финансово състояние: За последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.) да са реализирали общо оборот както следва: 1.1 За
Обособена позиция 1 не по-малко от 700 000 (седемстотин хиляди) лева с ДДС, от проектантска дейност от който: - не по-малко
от 300 000 (триста хиляди) лева с ДДС от дейности сходни с предмета на поръчката / сходни с предмета на поръчката ще се
считат дейности свързани с проектиране на ПУП (Подробен устройствен план) и/или ПРЗ (план за регулация и застрояване) с
обхват в урбанизирани територии и/или извън урбанизирани територии) 1.2 За обособена позиция 2 не по-малко от 100 000 (сто
хиляди ) лева с ДДС, от консултантска дейност, от които: - не по малко от 50 000 (петдесет хиляди) лева с ДДС от дейности
сходни с предмата на поръчка (сходни с предмета на поръчката ще се считат дейности в областта на провеждане на проучвания,
изготвяне на анализи и стратегически планови документи за развитие на урбанизирани територии и/или извън урбанизирани
територии ) * При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за оборот се прилагат за обединението като
цяло. **При посочване на участие с подизпълнител, изискването за оборот се отнася за подизпълнителя, съобразно вида и дела
му на участие в изпълнението на поръчката. 2. Участникът/участницити следва следа да имат валидна застраховка
"Професионална отговорност в проектирането и строителството", по чл.171 от ЗУТ. Посоченото изискване е само за участник/
ници по обособена позиция 1 * За участник, установен / регистриран в Република България, застраховката за професионална
отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). ** За участник, установен/
регистриран извън Република България застраховка-та за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.
171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът/ и
представена в „официален превод” на български език *** При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването
по т.2 е изискуемо за всеки участник в обединението/консорциума Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата
процедура, ако не отговаря на някое от горните изисквания.
ІІІ.2.3 Технически възможности
) Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори сходни с предмета на поръчката, изпълнени през
последните 3 години (2008 г., 2009 г. и 2010 г.) - по образец; 2. Заверени копия на препоръки за добро изпълнение от предишни
получатели; 3. Декларация от участника за включените експерти в екип за изпълнение на поръчката по образец. 4.
Автобиография по образец за всеки експрет включен в екипа за изпълнение на поръчката, придружена от заверени от участника
копия на документи удостоверяващи професионална квалификация и опит на експретите; копия от валидно удостоверение за
пълна проектантска правоспособност, издадено от КАБ и КИИП или еквивалентен документ за чуждестранните лица/за
позициите за които е приложимо/, копия на удостоверения, референции и сертификати удсотоверяващи спицифичен опит в
целевата област за позициите за които е приложимо. 5. Декларация (по образец ) от всеки един от експертите, част от екип на
участника, за ангажираност в изпълнението на поръчката, за принадлежност и наличност. 6. Заверено копие на сертификат EN
ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалент.
Минимални изисквания: 1.Участниците трябва да са изпълнили или да са участвали в изпълнението на минимум 1 (един)
договор с предмет сходен с предмета на поръчката. Сходни с предмета на поръчката са договори за изпълнение в следните
области: За обособена позиция 1 - проектиране на ПУП (Подробен устройствен план) и/или ПРЗ (план за регулация и
застрояване) с обхват в урбанизирани територии и/или извън урбанизирани територии. За обособена позиция 2 - консултантска
дейност в областта на провеждане на проучвания, изготвяне на анализи и стратегически планови документи за развитие на
урбанизирани територии и/или извън урбанизирани територии 2. Участникът трябва да разполага с екип пряко ангажирани за
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изпълнението на поръчкат: 2.1. Ръководител екип за ОП 1 и 2 - дипломиран „Архитект” или еквивалент; минимум 10 (десет)
годишен проф. опит в областта на устройственото планиране и проектиране; опит като рък. екип / коорд.на екип - мин 1 проект в
целевата област.2.2 Ключови експерти за ОП - 1: 2.2.1 Водещ проектант по част: "Архитектурна" - магистър, спец. "Архитектура"
или еквивалент; мин. 10 г. проф. опит по специалността; участие в мин. 1 пр. за изготване на ПУП и /или ПРЗ с обхват в
урбанизирани територии или извън урбанизирани територии за последните 3 г. 2.2.2 Проектант за изготвяне на проекти за В и К
мрежи; магистър, спец.инженер "ВиК" или еквивалент; мин. 10 г. проф. опит; участие в мин. 1 проект за УП на "В и К" инфр.;
2.2.3 Проектант по част „Елекетроснабдителни мрежи и съоръжения”; магистър, спец. "Електроинженер" или еквивалент;
участие в мин. 1 проект за УП на електроснабд.мрежи и съоръжения;; 2.2.4.Проектант по част „Далекосъобщителни мрежи и
съоръжения” ; магистър, спец."Телекомуникации" или еквивалент. 2.2.5. Проектант по част „Газоснабдяване на урбанизирани
територии” ; магистър, спец. „Топло енергетика” или еквивалент.2.2.6.Проектант по част "Пътна";магистър, спец. "Пътно
строителство" или еквивалент; участие в проектиране на минимум 1 проекта за УП. 2.2.7 Проектант по част "Геодезия",
магистър,спец."Геодезия и картография"или еквивалент; участие в мин. 1 проект УП; 2.2.8. Проектант по част "Озеленяване",
магистър, спец.„ Ландшафтна архитектура” или еквивалент; да е участвал в мин.1 проект за УП; 2.2.9.Експерт по "Право"образователна степен „магистър”; мин. 10 (десет) годишен проф. опит; мин.5 (пет) год.специфичен опит в областта на ЗУТ.2.2.10
Експерт „Социолог”образователна степен „магистър”; мин. 10 (десет) годишен проф. опит; мин. 5 (пет) годишен специфичен
опит за работа с правителствени институции и/или международни организации. 2.3 Ключови експерти за Обособена позиция - 2.
2.3.1. Експрет "Социолог" - магистър; мин. 10 г. проф. опит; мин. 5 г. специфичен опит в областта на социалните, политическите
и маркетинговите проучвания; 2.3 2 Експерт "Икономист"-магистър; мин. 5 г. проф. опит; мин. 3 г. спец. опит в областта на
събиране и обработка на статистическа информация. 2.3.3. Експерт "Еколог"- мин. 1 експерт-магистър; мин. 5 г. проф. опит;
специфичен опит – участие в мин. 1 проект за изготвяне на оценка за въздействието върху ОС и оценка за съвместимост (ОС) за
последните три год. 2.3.4 Проектант по част „Озеленяване”- обр.степен „магистър”, спец. „ Ландшафтна архитектура” или
еквивалент; спец.опит мин.1 (един) проект за УП и/или в екип за изготвяне на оценка за въздействието върху ОС и Оценка за
съвмест за последните 3г. 2.3.5 Инж. с проектантска правоспособност "ПГС", спец. „ПГС” или еквивалент; мин. 5 (пет) год.проф.
опит; участие мин. 1 проект за оценка въздействието върху ОС за посл.3 г. 3.Участникът трябва да притежава сертификат EN
ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалент.*Едно лице от екипа може да бъде предложено за повече от една от
изброените по-горе ключови позиции, при условия, че отговаря на съответните изисквания. В случай на участник обединение,
изброените минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участниците важат за обединението като
цяло.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1 За изпълнението на услугата се изисква определена професия
) ДА
Нормативни разпоредби
Съгласно приложимото законодателство в областта на проектирането.
ІІІ.3.2 Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за
) изпълнението на услугата
ДА

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1. Вид процедура
1) Открита
ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2. Критерии за оценка на офертите
1) Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническо предложение; тежест: 60
Показател: Ценова оферта; тежест: 40
IV.3) Административна информация
ІV.3. Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП)
3) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.03.2012 г. Час: 17:00
Платими документи
ДА
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Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане
- срещу заплащане на касата на Община Монтана, ул. "Извора" №1, стая №102, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа; - по
сметка на Община Монтана: IBAN: BG88 BUIN 7661 8472 7000 03 при "Алианц банк България" АД клон Монтана, BIC:
BUINBGSF
ІV.3.
4)
IV.3.
6)

Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.04.2012 г. Час: 17:00
Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Български

IV.3. Срок на валидност на офертите
7) Продължителност в дни
180
IV.3. Условия при отваряне на офертите
8) Дата: 10.04.2012 г. Час: 13:00
Място
гр. Монтана, ул. "Извора" №1, Заседателна зала на Община Монтана
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Представляващите участниците в процедурата или техни упълномощени лица, както и представители на средствата за масова
информация и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка
НЕ
VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект "Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и
развитие на град Монтана", който община Мантана изпълнява по договор за безвъзмездна финансова помощ
№BG161PO001/1.4-07/2010/026 между община Монтана и Министерство на регионалното развитие и блогоустройството.
VI.3) Допълнителна информация
Ще бъде използвано намаление на сроковете във връзка с използване на възмжонстите указани в чл. 64, ал.3 от ЗОП: изпращане
по електронен път на обявлението на страницата на АОП.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
1) Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@
cpc.bg, Факс: 02 9807315
URL: http://www.cpc.bg.
VI.4. Подаване на жалби
2) Решенията на възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка подлежат на обжалване по реда на част четвърта,
глава 11 от ЗОП. Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията, като жалба може да се подава в 10-дневен
срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 120, ал. 3 от ЗОП.
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
22.02.2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град
Монтана
1)
Кратко описание
Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Монтана
2)
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=470018&newver=2

2/24/2012 7:22:14 PM

Съдържание на документ

Page 7

71410000
Описание:
Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
3)
Количество или обем
1 Изготвяне на Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация; 2 Формулиране на Визия за развитието на града до 2020 г; 3
Провеждане на обществени обсъждания; 4 Определяне на зона/и за въздействие на ИПГВР; 5 Формулиране на Цели и стратегия
на ИПГВР; 6 Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на
обособената/ ите зона/и; 7 Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори; 8
Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план) на ИПГВР; 9 Изготвяне на бюджет на ИПГВР;
10 Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР; 11Изработване на Подробен устройствен план/ПУП/ или проект
за изменение/актуализация/ на действащ ПУП за зоните за въздействие, включени в ИПГВР 12 Разработване на предпроектни
проучвания за проекти, включени в ИПГВР
Прогнозна стойност, без ДДС
307500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 21
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование „Преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО), оценка за
въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост (ОС) и извършването им при преценка от компетентния орган
1)
Кратко описание
Преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО), оценка за въздействието върху околната среда и оценка за
съвместимост (ОС) и извършването им при преценка от компетентния орган
2)
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
71410000
Описание:
Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
3)
Количество или обем
Преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО); Оценка за въздействието върху околната среда; Оценка за
съвместимост (ОС) и извършването им при преценка от компетентния орган.
Прогнозна стойност, без ДДС
50000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 21
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