РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Ловеч
Изх. № АП-11-7
19.11.2014 г.
ПОКАНА
за
участие в обществена поръчка за услуга с предмет: „Изготвяне на последваща
оценка на Областна стратегия за развитие на област Ловеч 2007 – 2013 г.“
Областна администрация Ловеч, гр. Ловеч 5500, ул. „Търговска"№ 43, тел.
068/600 180, на основание чл. 14, aл. 5 от Закона за обществените поръчки кани
заинтересованите лица да представят оферта за участие в обществена поръчка с
предмет: „Изготвяне на последваща оценка на Областна стратегия за развитие на
област Ловеч 2007 – 2013 г.”, при следните условия:
I. Офертата следва да бъде подадена в срок до 16.00 часа на 26 ноември 2014 г. на
гишето за административно обслужване на Областна администрация Ловеч, с адрес: гр.
Ловеч 5500, ул. „Търговска" № 43.
II. Офертата следва да бъде подадена от участника или упълномощено от него лице
лично или по пощата с обратна разписка в запечатан непрозрачен плик, на който да
бъде посочено, че е за участие в поръчката.
III. Срок на валидност на офертата – не по-малко от 60 дни, считано от крайния срок
за подаване на оферти.
IV. Получените оферти ще бъдат оценявани по критерия най-ниска цена.
V. Изискванията за изпълнение на поръчката са посочени в техническата
спецификация, приложена към настоящата покана и публикувана на интернет
страницата на Областна администрация Ловеч.
VI. Изисквания към участниците:
1.
Да е изпълнил минимум 1 /един/ договор за услуги, сходни с предмета на
настоящата обществена поръчка през последните 3 години към датата, определена като
краен срок за подаване на оферти. Това обстоятелство се доказва от участниците със
списък на основните договори, свързани с предмета на поръчката, изпълнени през
последните 3 /три/ години към датата, определена като краен срок за подаване на
оферти, включващ, предмета, стойностите, датите и страните, придружен с препоръка/и
за добро изпълнение. За услуги, сходни с предмета на поръчката ще се приемат:
разработване на документи за стратегическо планиране и програмиране на
регионалното развитие и/или социално-икономически анализи и прогнози за
разработване на документите за стратегическо планиране и програмиране на
регионалното развитие или оценки на тяхното изпълнение и/или методологически
документи, разработки и обучения за подготовка, наблюдение и оценка на планове,
програми и проекти в областта на устойчивото регионално развитие, включително

свързани с опазване на околната среда и/или отделни стратегически
интердисциплинарни проучвания в областите: икономика, социално развитие и
човешки ресурси, базова инфраструктура, включително с екологично предназначение.
2. Да е реализирал оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката общо за
последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е
започнал дейността си - не по - малко от 15 000 лв. без включен ДДС.
3. Да разполага с 1 /един/ ръководител и не по-малко от 2 /двама/ експерти,
които трябва да отговарят на следните изисквания:
3.1. да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър";
3.2. да са осъществявали ръководна, експертна, преподавателска или научна
дейност в продължение най-малко на 5 години през последните 10 години в областта на
устойчивото интегрирано регионално и местно развитие, в т.ч. изработване на
социално-икономически и екологични анализи, проучвания, стратегии, планове,
програми, доклади и оценки в публичния сектор;
3.3. да притежават опит в подготовката, осигуряването на информация и
публичност и оценката на дейности, свързани с провеждането на регионалната
политика и прилагането на структурните инструменти на ЕС.
3.4. Кандидатът следва да представи писмени доказателства за установяване на
съответствието с представените по-горе изисквания към експертите, както и за липсата
на конфликт на интереси от страна на кандидатите.
• Независимите експерти не трябва да са отговорни в момента за изпълнението
на ОСР или да са били отговорни за изпълнението на ОСР през последните 3 години;
• Независимите експерти не трябва да са участвали в разработването на ОСР
на област Ловеч
За установяване на съответствието си с горните изисквания кандидатите следва
да представят Списък на екипа от експерти, предложени за изпълнение на поръчката,
придружен със заверени от участника копия на дипломи за завършено висше
образование, сертификати, лицензи, свидетелства и други документи, от които да е
видно, че предложения екип има необходимия и изискуем опит и квалификация за
изпълнение на настоящата поръчка; Професионална автобиография на всеки експерт от
екипа, придружена със списък на изпълнени разработки и/или проекти в областта на
предмета на поръчката, в изработването на които е участвал – в свободен текст;
Декларация за обективност и независимост от ръководителя и експертите.
Приложение:

1. Техническа спецификация;
2. Образци на документите;
3. Проект на договор.
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