
BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

NUTS:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община  Велико  Търново,  гр.  Велико  Търново,  пл.  Майка  България  №  2,  За: Теодора  Минкова;

Мариела Цонева; Мая Тодорова;, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062

619251; 062 619301, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 318, стая 321

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/384.

Услуги

"Изготвяне на пред-инвестиционно проучване и финансов анализ за цялата система на градския

транспорт на град Велико Търново“ Предметът на поръчката включва извършването на

проучвателни работи в съответствие с изискванията за кандидатстване по процедура за директно

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16 RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и

интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

71621000

Описание:

Услуги по технически анализ и консултантски услуги

Изготвяне на пред-инвестиционно проучване и финансов анализ за цялата система на градския

транспорт на град Велико Търново. Обектът на поръчката се изпълнява на два етапа: Етап 1:

Пред-инвестиционно проучване; Етап 2: Финансов анализ; Посочената прогнозна стойност

представлява и максималният финансов ресурс за изпълнението на обществената поръчка, с който

Възложителят разполага, в този смисъл посочената прогнозна стойност се явява и максимална

допустима цена за изпълнението на поръчката. Оферти, които надвишават посочената максимална

прогнозна стойност ще бъдат отстранени.

60000 BGN

Община Велико Търново

BG321
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КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

Основните изисквания за изпълнение на поръчката са съгласно Техническа спецификация, към

документацията. /Приложение 1/ Изисквания към участниците: Специфични изисквания към

участника. Минимални изисквания за техническите възможности и/или квалификация: Участникът

трябва да разполага с екип от експерти, ангажирани с изпълнението на поръчката, който да включва

минимум: 1) Ръководител: Квалификация: Магистър по техническа/инжинерна или икономическа

специалност; Основен професионален опит: Минимум 5 години стаж по специалността.

Специфичен професионален опит: участие като експерт или ръководител в поне 1 проект или

договор, за модернизация или услуги, свързани с масовия градски транспорт; 2) Експерт

Транспортна политика, планиране и прогнозиране на търсенето, икономика на транспорта:

Квалификация: Магистър по техническа/инженерна специалност или в професионално

направление „Икономика“; Основен професионален опит: Минимум 4 години стаж по

специалността; Специфичен професионален опит: Най-малко 2 години опит или участие в поне 1

проект за модернизация на градския транспорт; 3) Експерт финансови и икономически анализи и

оценки: Квалификация: Магистър – икономика, финанси или еквивалент; Основен професионален

опит: Минимум 5 години стаж по специалността; Специфичен професионален опит: Участие в не

по-малко от 2 проекта и/или експертизи и/или проучвания в областта на финансовите анализи. 4)

Експерт по европейско и национално законодателство: Квалификация: Магистър в професионално

направление „Право“ или еквивалент; Основен професионален опит: Минимум 5 години стаж по

специалността; Специфичен професионален опит: Не по-малко от 3 години опит в областта на

прилагане на националното и европейско законодателство по отношения програми и/или проекти

финансирани със средства от ЕС. За доказване на горните изисквания, участникът трябва да

предостави: Списък на експертите/лицата, които отговарят за изпълнение на услугата - Образец № 4

и Декларации от експертите, че са на разположение за изпълнението на поръчката - Образец № 5.

Съчетанието от специфичните умения на експертите трябва да позволява качественото

предоставяне на услугата в процеса на изпълнение на договора. Експертният състав на

Изпълнителя ще изпълнява всички необходими организационни, технически, административни и

други функции по организацията и изпълнението на поръчката. Участникът трябва да притежава

опит в предоставянето на услуги, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка,

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на

стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателството

за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от

компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация

за услугата. Под „услуги, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка” се разбират

услуги, свързани с изготвяне на подробно пред-инвестиционно проучване и/или финансов анализ

на система на градски транспорт.

Икономически най-изгодна оферта

Формула за определяне на Комплексна оценка ”К” К = Т х 70 % + Ц х 30 %, където: Показател Т –

Техническа оценка = Т1 + Т2 с тежест 70 %; Показател – Ц – Финансова оценка с тежест 30 %.

Техническата оценка се формира по следната формула: Т= Т1+Т2 Оценката по показател Т –

Техническа оценка се поставя въз основа на следните 2 подпоказателя: Подпоказател Т1 - Качество

и пълнота на предложените дейности в изпълнение на поръчката Подпоказател Т2 - Качество на

Програмата за изпълнение - предложена организация на работа и разпределение на дейностите и

задачите на екипа за изпълнение на поръчката Оценката на показателя Ц се определя по формулата:

Ц = Ц min / Ц n х 100, където: Цmin - е най- ниската предложена цена в лева от участник Цn –

цената в лева предложена от n-тия участник Пълната методика за оценка е съгласно Приложение 1

"Критерий за оценка" от документацията.

16/02/2016 17:00

НЕ
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 16.02.2016 г. Съгласно чл.101б, ал.1, т.6 от

ЗОП, отварянето и разглеждането на представените оферти ще се извърши на 17.02.2016 г. от 11:00

ч. в сградата на Община Велико Търново, 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 други лица при

спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето). Офертата

трябва да съдържа най-малко: 1. Данни за лицето, което прави предложението: наименование на

фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни, съгл. образец: административни

сведения; 2. Техническо предложение (по образец); 3.Срок на валидност на офертата не по - малък

от 2 (два) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата; 4. Списък по чл. 51, ал.1, т. 4

от ЗОП, на експертите/лицата, които отговарят за изпълнение на услугата - Образец № 4; 5.

Декларация за разположение на експерт – Образец № 5; 6. Списък на услугите, които са еднакви

или сходни на предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 год., считано от

датата на подаване на офертата. Мин.изискване към т. 7: доказателство за извършена услуга със

сходен предмет, съгл. изискв. на чл.51, ал. 4 от ЗОП - удостоверение, издадено от получател или

компет. орган, за извърш.услуга, еднаква или сходна на предмета на поръчката, или посочване на

публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 7. Декларация по чл.56, ал.1, т.8

от ЗОП. за предвидени подизпълнители (съгласно образец). 8. Декларация за приемане на условията

в проекта на договор. 9. Ценовото предложение; Образците към настоящата покана са на

разположение на участниците на адреса на Профила на купувача. Информация относно

движението на обществената поръчка ще се публикува или по реда на публикуване на публичната

покана на интернет адреса на Община В. Търново, или чрез уведомяване на участниците в писмен

вид. От участие в процедурата се отстранява участник чиято оферта не отговаря на предварително

обявените от Възложителя условия. Преди сключване на договор класираният на 1-во място

участник представя следните документи: - док., издадени от компет. орган за удостовер. на

обст-вата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП;- декл-ии за липсата на обстоят. по чл.47, ал.5 от ЗОП.

16/02/2016

Съдържание на документ 05.2.2016 г. 16:37

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9050174&PHPSES... 3 от 3


