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Версия за печат

00030-2011-0011
I. II. IV.
BG-Силистра: 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 Силистра, Ул. „Симеон Велики” № 33, За: Лъчезар Чокоев, България 7500,
Силистра, Тел.: 086 816244, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343
Място/места за контакт: Община Силистра
Общ адрес на възлагащия орган: www.silistra.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: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или
заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
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
„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР),
Екологична оценка и Оценка за съвместимост на плана по Оперативна програма
«Регионално развитие 2007-2013г.», схема BG161PO001/1.4-07/2010 – Подкрепа за
Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата
Услуги
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Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Силистра
Код NUTS: BG325
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР),
Екологична оценка и Оценка за съвместимост на плана по Оперативна програма
«Регионално развитие 2007-2013г.», схема BG161PO001/1.4-07/2010 – Подкрепа за
Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
71410000, 71210000, 71313000
Описание:
Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги
Консултантски инженерни услуги по оценка на въздействието на проекта
върху околната среда
ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на
Световната търговска организация
ДА
ІІ.1.8) Обособени позиции
ДА
Оферти трябва да бъдат подадени:
Само за една обособена позиция
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
НЕ
II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
Включени са две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изработване на
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Силистра за периода
2014-2020 г. с прилежащи програми за реализация, изготвяне на задания за
изработване/преработванe на ПУП/ове за участъците от зоните за въздействие, за
които няма такъв или, за които се налага тяхната актуализация, съвместяване на
подземен и надземен кадастър, в резултат на идентифицираните проблеми в
одобрените зони за въздействие и дейности по публичност и информация.”
Обособена позиция 2: „Изготвяне на документация за преценка на необходимостта
от екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР, съгласно ЗООС, ЗБР и
подзаконовите нормативни актове.”
Прогнозна стойност без ДДС
358610.67 BGN
ІІ.2.2) Опции
НЕ
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ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци
14
РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
Размер на гаранцията за участие:за обособена позиция № 1: 3000 (три хиляди) лева;
за обособена позиция № 2: 200 (двеста) лева. Гаранциите се представят в една от
следните форми депозит на парична сума по сметка на Възложителя или банкова
гаранция в полза на Възложителя. Участникът избира сам формата на гаранцията за
участие. В случай, че участникът избере да предостави гаранцията за участие под
формата на депозит, то депозитът следва да бъде направен по следната сметка на
Възложителя: Банка: ДСК ЕАД Банков код (BIC): STSABGSF Банкова сметка
(IBAN): BG76STSA93003300801149 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 Силистра или упълномощено от него длъжностно лице.
Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни
дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Гаранцията за изпълнение
може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова
гаранция. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде
внесена по следната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Банка: ДСК ЕАД Банков код
(BIC): STSABGSF Банкова сметка (IBAN): BG76STSA93003300801149 Ако
участникът, определен за Изпълнител, избере да представи гаранцията за
изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът,
удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от
съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел
парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния
документ с подпис и печат. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да
бъде банкова гаранция, 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 два месеца след изтичане на срока за изпълнение на
договора,ако липсват основания за задържането на гаранцията. Същата трябва да
бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=453540&newver=2

10/14/2011

Съдържание на документ

Page 4 of 11

на банкова гаранция за изпълнение на договора.
ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните
разпоредбите, които ги уреждат
За обособена позиция 1: Авансово плащане в размер на 20 %; Междинно плащане в
размер на 30%; Окончателно плащане в размер на 50%. За обособена позиция 2:
Авансово плащане в размер на 10%; Окончателно плащане в размер на 90%.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица
Не се изисква създаване на юридическо лице, в случай че участник в процедурата е
обединение, което не е юридическо лице.
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: ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата; 2.Оферта; 3.Документ за
регистрация на участника, удостоверяващ неговата правосубектност или единен
идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР) когато участникът е регистриран в България търговец. Физическите лица,
участници в поръчката или включени в състава на обединения, представят
документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани,
документът се представя и в официален преводЧуждестранните юридически лица
или обединения на чуждестранни юридически лица представят документа в
официален превод; 4. Удостоверение за актуално състояние или удостоверение по
чл. 33 от ЗТР, издадено от Агенцията по вписванията (заверено от участника копие)
- ако участниците са юридически лица или еднолични търговци. Чуждестранните
юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен
или административен орган в държавата, в която са установени, в официален
превод. Документът следва да бъде издаден не по-рано от 3 (три) месеца преди
датата на представянето му; 5.Доказателства за икономическото и финансовото
състояние на участника;6.Доказателства за техническите възможности и
квалификация на участника; 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по
чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП; 8. Декларация по чл. 56, ал.1, т.7 от ЗОП за
използване/неизползване на подизпълнители; 9. Декларация за съгласие за участие
като подизпълнител; 10. Документ за внесена гаранция за участие; 11. Документ за
закупена документация за участие; 12.Договор за създаване на обединение - ако е
приложимо. 13. Изрично, нотариално заверено пълномощно на лицето, което е
упълномощено да представлява участника в настоящата процедура (в случай на
упълномощаване); 15.Декларация за приемане на условията на поръчката; Плик №2
„Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържащ техническото предложение
на участникаr Непопълненият, а само подписан и подпечатан проект на договор за
съответната обособена позиция;; Плик №3 - „Предлагана цена”, който съдържа
ценовото предложение на участника.Възложителят ще отстрани от участие в
процедурата участник, който:1. 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 кандидатът или 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
кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 2. е лишен от правото да
упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на
държавата, в която е извършено нарушението;3. има парични задължения към
държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния
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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 кандидатът или участникът
е установен;4. има наложено административно наказание за наемане на работа на
незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Годишен баланс и отчет за приходите и
разходите за последните 3 (три) приключили финансови години (2008г., 2009г.,
2010г.) в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал
дейността си; 2.Информация за общия оборот от дейността на участника и оборота
от дейността му от услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка, за последните
3 (три) години (2008г., 2009г., 2010г.)в зависимост от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си съгласно.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е реализирал общ оборот от
дейността си общо за последните три приключили финансови години (2008, 2009,
2010) в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, акто
следва: 1.1 за обособена позиция 1 – в размер на не по-малко от 450 000,00 лева
(четиристотин и петдесет хиляди лева); 1.2. за обособена позиция 2 – в размер на не
по-малко от 65 000,00 лева (шестдесет и пет хиляди лева). 2. Участникът трябва да
има оборот от договори със сходен предмет общо за предходните 3 (три) финансови
години (2008г., 2009г. и с 2010г.) в зависимост от датата, на която е учреден или е
започнал дейността си, както следва: 2.1. за обособена позиция 1 – в размер на не
по-малко от 250 000 лева (двеста и петдесет хиляди лева); 2.2. за обособена позиция
2 – в размер на не по-малко от 40 000 лева (четиридесет хиляди лева). 3. Да има
реализирана счетоводна печалба през всяка от предходните три финансово
приключени години. В случай, че участникът участва като обединение или
консорциум, който не е юридическо лице, изброените по – горе изисквания се
прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък – декларация на основните
договори за услуги, завършени успешно през последните 3 (три) години (2008,
2009, 2010), включително стойностите,сроковете за изпълнение, датите и
получателите;Към списъка трябва да се приложат заверени от участника препоръки
за добро изпълнение на договора/ите, издадени от Възложителите; 2. Списък с
оборудването и софтуерът, с които участникът разполага за изпълнение на
поръчката. В списъка се посочват и лицата, които могат да работят със съответния
софтуер. Към списъка се прилагат: лицензии на софтуер, договори, фактури и др.
документи, които удостовярат обстоятелството, че участникът разполага с това
оборудване и софтуер за изпълнение на поръчката. (представя се за обособена
позиция 1) 3.Списък на експертите от екипа, посочен от участника, отговорни за
изпълнението на поръчката, включващ всички ключови и неключови експерти;
4.Професионални автобиографии и документи, удостоверяващи образованието,
професионалната квалификация и опит на предлаганите от участника ключови
експерти; 5. Декларация от всеки един от експертите, част от екипа на участника, за
ангажираност в изпълнението на поръчката, за принадлежност и наличност. ***
Ако едно лице, което е представило декларация за участие в екипа на участник,
подаде самостоятелна оферта или участва в екипа на друг участник, то в този
случай и двете лица, съответно офертите на двамата участници ще бъдат
отстранени от участие в процедурата. и офертите им няма да бъдат разглеждани.
Минимални изисквания: 1. За обособена позиция № 1 1. Участникът следва да е
изпълнил най-малко един договор с предмет, сходен с предмета на настоящата
обособена позиция. *** „Предмет, сходен с предмета на настоящата обособена
позиция” следва да се разбират проекти/договори, свързани със: стратегическото
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планиране на регионалното развитие; местно икономическо развитие; устройствено
планиране – устройствени схеми общи устройствени планове или (ПУП) с обем над
3 квартала; осъществяване на специализирани териториални анализи и оценки или
еквивалентни проекти. 2.Участникът трябва да разполага с необходимото
оборудване за събиране, обработка, анализ и визуализация за геопространствени
данни и географска информация, които да включват: 2 преносими компютъра, 2
компютърни конфигурации и да ползва само лицензиран софтуер. 3.Участникът
следва да разполага за изпълнението на поръчката със следния персонал, включващ
ключови експерти и неключови експерти: А) КЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ 1)
Ръководител на екип а)Висше образование в някоя от следните области: икономика,
архитектура или инженерна специалност с пълна проектантска правоспособност
или друга еквивалентна дисциплина съответстваща на предмета на договора;б)
Опит в управлението или реализацията на сходни проекти или договори в областта
на устройственото планиране, градоустройството или архитектурата;в) Придобит
професионален опит по специалността - минимум 5 години; г) Практически опит в
подготовка и изпълнение на регионални, национални и/или международни планови
документи (планове за развитие, програми, стратегии или еквивалентни;д)
Организационни и комуникационни умения, умения за работа в екип; е)
Компютърна грамотност. (останалата част от експертите са посочени в частта за
об.п.1) 2. За обобосбена позиция № 2 1.Участникът трябва да има изготвени и
одобрени най-малко 2 задания за ЕО/ОВОС/Оценка за съвместимостта, за които
има издадено положително решение. 2. Участникът следва да разполага за
изпълнението на поръчката със следния персонал, включващ ключови експерти и
неключови експерти: А) КЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ 1) Ръководител на екип а)Да има
висше образование в областта на опазване на околната среда, архитектурата или
строителството; б)Да бъде лицензиран експерт, включен в регистъра на
физическите лица, които притежават професионална компетентност за извършване
на ОВОС, включително и за ръководител екип;в) Да има 5 години професионален
опит като ръководител екип в областта на извършване на екологична оценка; г) Да
има опит като ръководител на екипи за изготвяне на доклади по ЕО/ОВОС/Оценка
за съвместимостта. (останалата част от експертите са посочени в частта за об.п.2)
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
НЕ
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.1.1) Вид процедура
Открита
ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Организация за изпълнение на поръчката, гарантираща качественото й и
в оферирания срок за изпълнение ; тежест: 70
Показател: Финансова оценка; тежест: 30
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IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и
допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ
(при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
14.11.2011 г. Час: 16:00
Платими документи
ДА
Цена: 30 BGN
Условия и начин на плащане
Документацията за участие може да бъде получена в деловодството на Община
Силистра, на адрес: гр. Силистра, ул. ”Симеон Велики” № 33, всеки работен ден от
8,00 часа до 17,00 часа, срещу заплащане в касата на Общината на посочената цена
за всеки отделен комплект или срещу представяне на платежен документ за
внесената сума по сметка Банка: ДСК ЕАД Банков код (BIC): STSABGSF Банкова
сметка (IBAN): BG50STSA93003100100100 Код за вид плащане 447000
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
24.11.2011 г. Час: 10:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за
участие
Български
IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни
90
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 25.11.2011 г. Час: 10:00
Място
в сградата Община Силистра, адрес: гр. гр. Силистра, ул. ”Симеон Велики” № 33
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Представляващи участниците или писмено упълномощени

от

тях

лица;

представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с
нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на
ЕС
Проект BG161PO001-1.4.07-0019 „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на гр. Силистра за периода 2014-2020г.”, осъществяван с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
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развитие
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
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.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
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.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
13.10.2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование Изработване на Интегриран план за
градско възстановяване и развитие на гр. Силистра за периода 2014-2020г. с
прилежащи програми за реализация, изготвяне на задания за
изработване/преработване на ПУП/ове за участъците от зоните за въздействие, за
които няма такъв или за които се налага тяхната актуализация, съвместяване на
подземен и надземен кадастър, в резултат на идентифицираните проблеми в
одобрените зони за въздействие и дейности по публичност и информация
Кратко
1)
описание
Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.
Силистра за периода 2014-2020г. с прилежащи програми за реализация, изготвяне
на задания за изработване/преработване на ПУП/ове за участъците от зоните за
въздействие, за които няма такъв или за които се налага тяхната актуализация,
съвместяване на подземен и надземен кадастър, в резултат на идентифицираните
проблеми в одобрените зони за въздействие и дейности по публичност и
информация
Код
2) съгласно Класификатора на ОП (CPV)
71410000
Описание:
Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
Количество
3)
или обем
Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на
гр. Габрово
Прогнозна стойност, без ДДС
333610.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
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Срок за изпълнение в месеци 14
5)
Допълнителна
информация
Продължение на изискванията към екипа: Ключов експерт 1 - „Урбанист устройство и изграденост на градската среда” а) Да има висше образование в
областта на архитектурата или градоустройство и придобит професионален опит по
специалността минимум 5 години;б) Да има практически опит в областта на
устройственото планиране и градоустройството; в) Да има опит в изготвянето на
минимум един общ устройствен план (ОУП) и/или минимум пет подробни
устройствени плана (ПУП) -а с обем над 3 квартала; г) Да има компютърни умения.
Ключов експерт 2 – „ Икономически анализи и прогнози” а) Да има висше
образование - специалности „Икономика”, „Финанси” или еквивалентна и придобит
професионален опит по специалността минимум 3 години;б) Да има опит в
изготвянето на икономически анализи и прогнози или анализи за целите на
местното икономическо развитие или регионалното развитие на населени места;в)
Да има компютърни умения. Ключов експерт 3 – „Техническа инфраструктура и
комуникационно-транспортни системи” а) Да има висше образование в областта на
строителното инженерство и придобит професионален опит по специалността
минимум 5 години;б) Да има практически опит в анализа и планирането на
развитието на градски комуникационно - транспортни системи в една или повече от
следните области: меки форми на транспорт (пешеходство, колоездене), развитие на
екологичен и енергоспестяващ масов обществен пътнически транспорт (МОПТ),
създаване и укрепване на системи за интегриран МОПТ в градове и
агломерационни ареали, инвестиционни проекти за системи на МОПТ;в) Да има
компютърни умения. Ключов експерт 4 – „Екология” а) Да има висше образование
в областта на екологията и опазването на околната среда и придобит професионален
опит по специалността минимум 3 години;б) Да има практически опит в
изготвянето на анализи за състоянието, проблемите и перспективите по отношение
на: опазване на води, въздух, почви и защита от шум, повишаване качествата на
градската среда, управление на зелени системи, енергийна ефективност и
възобновяеми източници, предотвратяване и отстраняване на екологични щети,
управление на отпадъците;в) Да има компютърни умения. Б) НЕКЛЮЧОВИ
ЕКСПЕРТИ 1) Експерт „В и К”;2) Експерт „Ел. Системи”;3) Експерт
„Озеленяване” ;4) Експерт „ГИС, геодезия и картография” Неключови експерти
номера 1, 2,3 и 4 следва да са проектанти с пълна проектантска правоспособност за
дейностите в съответната сфера съгласно Закона за камарата на архитектите и
инженерите в инвестиционното проектиране, с практически опит в областта на
устойственото планиране и/или инвестиционното проектиране на инфраструктурни
обекти с минимален професионален опит в посочената сфера - 5 години. 5) Експерт
„Социология” - висше образование в областта на социологията или икономиката и
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придобит професионален опит по специалността; 6) Експерт „Юрист” - да има
висше

юридическо

образование,

образователно-квалификационна

степен

"магистър" и придобит професионален опит по специалността; 7) Експерт
„Европейски

проекти”

-

висше

образование

в

областта

на

публичната

администрация, икономиката или еквивалентна и придобит професионален опит по
специалността
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование „Изготвяне на документация за
преценка на необходимостта от екологична оценка и оценка за съвместимост на
ИПГВР, съгласно ЗООС, ЗБР и подзаконовите нормативни актове.”
Кратко
1)
описание
„Изготвяне на документация за преценка на необходимостта от екологична оценка
и оценка за съвместимост на ИПГВР, съгласно ЗООС, ЗБР и подзаконовите
нормативни актове.”
Код
2) съгласно Класификатора на ОП (CPV)
71313000
Описание:
Консултантски инженерни услуги по оценка на въздействието на проекта
върху околната среда
3)
Количество
или обем
Изготвяне на екологични оценки (ЕО) и оценки на съвместимостта (ОС) на ИПГВР
и ПУП
Прогнозна стойност, без ДДС
25000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 14
Допълнителна
5)
информация
Продължение относно изискванията за екипа: Ключов експерт 1 – „Опазване на
околната среда” а) Да има висше образование, образователно-квалификационна
степен "магистър" в областта на опазване на ОС; б) Да бъде лицензиран експерт,
включен в регистъра на физическите лица, които притежават професионална
компетентност за извършване на ЕО, включително и за ръководител екип; в) Да има
5 г. професионален трудов стаж в областта на опазване на околната среда; г) Да е
участвал в изготвяне на доклади за ЕО/ОВОС/Оценка за съвместимостта. Ключов
експерт 2 – „Опазване на местообитанията и видовете” а) Да има висше
образование, образователно-квалификационна степен "магистър" в областта на
опазване на местообитанията и видовете, включени в приложения № 1 и 2 на ЗБР;
б) Да има минимум 5 години професионален трудов стаж в научна дейност и/или
експертна дейност, включително изработване на експертизи, писмени консултации
или екологични анализи и др. в областта на опазване на местообитанията и
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видовете, включени в приложения № 1 и 2 на ЗБР и Натура 2000, опит при
прилагането на проекти и/или дейности свързани с опазване на биологичното
разнообразие и Натура 2000 и участие в доклади за ОВОС, екологична оценка; в)
Да е участвал в изготвяне на най-малко 2 доклада за ЕО/ОВОС/Оценка за
съвместимостта. Б) НЕКЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ Участникът трябва да осигури поне
един неключов експерт с образование в областта на опазване на местообитанията и
видовете, който отговаря на изискванията на Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Неключвият експерт трябва да има: Завършено висше образование с образователноквалификационна степен "магистър" Стаж по съответната специалност най-малко 5
години; Да познава изискванията на действащата българска и европейска
нормативна уредба по околна среда и при работата си по оценките по чл. 81, ал. 1
ЗООС да се позовава и съобразява с тези изисквания и с приложими методически
документи; Да извършва или да има опит в научна дейност и/или експертна
дейност, включително изработване на експертизи, писмени консултации или
екологични анализи и други в областта на опазване на местообитанията и видовете,
включени в приложения № 1 и 2 към ЗБР. Ръководителят на екипа, ключовите и
допълнителните експерти трябва да не са лично заинтересувани от реализацията на
ИПГВР - обект на процедурата по оценка за съвместимост (по смисъла на
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените зони) и съответните задания за ПУП.
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