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Деловодна  информация  
Партида  на  възложителя : 00777 
Поделение : 
Изходящ  номер : 30 &г  дата  11 /11 /2014 
Коментар  на  възложителя : 

РАЗIiЕЛ  I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
I.1 Наименоваиие , ад  еси  и  място /места  за  контакт : 
Възложител  
Община  Кочериново  
Адрес  
пл . 	" Трети  март " N°1 
Град  Пощенски  код  Страна  
Кочериново  2640 Република  

България  
Място /места  за  контакт  Телефон  
Община  Кочериново  07053 2011 
Лице  за  контакт  (може  и  повече  от  едно  лице ) 
Наталия  Граховска  
E-mai 1 Факс  
obst_kocherinovo@mail.bg  07053 2330 
Йнтернет  адрес /и  (когато  е  приложимо ) 
Адрес  на  възложителя : 
www.ob-kocherinovo.bg  
Адрес  на  профил  на  купувача  (или  друг  интернет  адрес , на  който  е  публикувана  
поканата ): 
http://ob-kocherinovo.bg/ekologichna-otsenka-ustroistven-plan-  
11.11.2014 

РАЗДЕЛ  II 
Обект  на  поръчката  
❑ Ст  оителство 	 ❑ Доставки 	 ® Услуги  

Кратко  описание  
Предмет  на  настоящата  обществена  поръчка  е  изготвяне  на  Част  
Екологична  оценка  на  Общия  устройствен  план  на  Община  Кочериново  
в  процеса  на  неговото  изработване  във  фази  Предварителен  проект  
и  Окончателен  проект . 
При  изготвянето  на  Част  Екологична  оценка  на  Общия  устройствен  
план  на  Община  Кочериново  трябва  да  се  вземат  предвид  целите , 
териториалния  обхват  и  степента  на  подробност  на  Общия  
устройствен  план , така  че  да  се  идентифицират , опишат  и  оценят  
по  подходящ  начин  въ sможните  въздействия  от  прилагането  на  този  
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план . 
Процесът  на  изработване  на  Плана  включва  следните  етапи : 
1.1. Иницииране  на  Плана , цели  и  взаимовръзки  с  други  планове  и  
програми . 
1.2. Анализ  на  съществуващите  проблеми  в  областта  на  
устройственото  развитие  на  територията  на  община  Кочериново . 
1.3. Определяне  на  конктертине  цели  на  плана . 
1.4. Изготвяне  на  възможни  " стратегически " алтернативи  на  плана . 
1.5. Подробно  разработване  на  избраната  алтернатива  на  плана  
( фаза  Предварителен  проект ). 
1. б . Окончателно  предложение  за  Плана , включително  реализация  и  
кантрал  на  изпълнението  ( фаза  Окончателен  проект ) 
1.7. Решение  относно  плана . 

Общ  терминологичен  речник  (CPV)  

Осн . код 	Доп . код  (когато  е  приложимо ) 

Осн . предмет 
	

90720000 

УАЗц 1;J1 111 

Количество  или  обем  (Когато  е  приложимо ) 
Процесът  на  изработване  на  Плана  включва  следните  етапи : 
1.1. Иницииране  на  Плана , цели  и  взаимовръзки  с  други  планове  и  
програми . 
1.2. Анализ  на  съществуващите  проблеми  в  областта  на  
устройственото  развитие  на  територията  на  община  Кочериново . 
1.3. Определяне  на  конктертине  цели  на  плана . 
1.4. Изготвяне  на  възможни  " стратегически " алтернативи  на  плана . 
1.5. Подробно  разработване  на  избраната  алтернатива  на  плана  
( фаза  Предварителен  проект ) 
1. б . Окончателно  предложение  за  Плана , включително  реализация  и  
контрал  на  изпълнението  ( фаза  Окончателен  проект ) 
1.7. Решение  относно  плана . 
Прогнозна  стойност  
( в  цифри ): 56253 Валута : BGN 

Място  на  извършване  
Община  Кочериново 	 код  NUTS: 

BG415 

Изискванияза  изпълнениена  поръчката  
Участниците  трябва  да  разполагат  с  екип  от  лица  - ключови  
експерти , които  притежават  необходимата  професионална  
квалификация  и  опит , необходими  за  своевременното , точно  и  
качествено  изпълнение  на  предмета  на  обществената  поръчка  и  
които  ще  участват  в  нейното  изпълнение . 
Екипът  от  лица  - ключови  експерти  на  Участниците  трябва  включва  
най -малко  следните  експерти , отговарящи  на  съответните  минимални  
изисквания , посочени  за  всеки  един  от  тяк : 
Ключов  експерт  Ръководител  колектив  - 3авършено  висше  

образование , образователно  - квалификационна  степен  "магистър "; 
Опит  като  ръководител  екип  при  изготвянето  на  екологични  оценки  
или  ОВОС  или  преценяване  необходимостта  от  изготвяне  на  ОВОС  на  
планове  или  програми  или  други  документи ; 
Ключов  експерт  Климат  и  атмосферен  въздух  - 3авършено  висше  

образование , образователно  - квалификационна  степен  "магистър "; 
Ключов  експерт  Растителност  - завършено  висше  образование , 
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образователно  - квалификационна  степен  "магистър "; 
Ключов  експерт  Животински  свят  - Завършено  висше  образование , 

образователно  - квалификационна  степен  "магистър "; 
Ключов  експерт  Води  - Завършено  висше  образование , 

образователно  - квалификационна  степен  "магистър "; 
Ключов  експерт  Земи  и  почви  - Завършено  висше  образование , 

образователно  - квалификационна  степен  "магистър "; 
Ключоа  експерт  Биологично  разнообразие  - Завършено  висше  

образование , образователно  - квалификационна  степен  "магистър " 
по  някоя  от  специалностите  в  професионално  направление  
" биологически  науки "; 

Ключов  експерт  Ландшафт  - Завършено  висше  образование , 
образователно  - квалификационна  степен  "магистър "; 
Ключов  експерт  Културно -историческо  наследство  - Завършено  

висше  образование , образователно  - квалификационна  степен  
"магистър "; 
Ключов  експерт  Отпадъци  - Завършено  висше  образование , 

образователно - квалификационна  степен  "магистър "; 
Ключов  експерт  Физични  фактори  - Завършено  висше  образование , 

обра sователно - квалификационна  степен  "магистър "; 
Ключов  експерт  Хидрогеология  и  инженерна  геология  - Завършено  

висше  образование , образователно -квалификационна  степен  
"магистър "; 
Ключов  експерт  Здравно  - кигиенни  фактори  - Завършено  висше  

образование , образователно -квалификационна  степен  "магистър "; 
Експертите , включени  в  екипа  на  Участника , трябва  да  отговарят  
на  изискванията  на  чл . 16, ал . 1 от  Наредбата  за  условията  и  
реда  за  извършване  на  екологична  оценка  на  планове  и  програми , а  
именно : 
да  отговарят  на  изискванията  на  чл . 83, ал . 2 от  ЗООС ; 
да  познават  изискванията  на  действащата  българска  и  европейска  

нормативна  уредба  по  околна  среда  и  при  работата  си  по  оценките  
по  чл . 81, ал . 1 от  ЗООС  да  се  позовават  и  съобразяват  с  тези  
изисквания  и  с  приложими  методически  документи ; 
да  не  са  лично  заинтересуван  от  реализацията  на  Общия  

устройствен  план  на  Община  Кочериново  по  смисъла  на  чл . 16, ал . 
3 от  Наредбата  за  условията  и  реда  за  извършване  на  екологична  
оценка  на  планове  и  програми . 

IСритерий  за  възлагане  
❑ най -ниска  цена 	 ® икономически  най -изгодна  оферта  

Показатели  за  оценка  на  офертите  
Комплексна  оценка  КО  има  максимална  стойност  100 ( сто ) точки . 
Комплексна  оценка  КО  на  всеки  Участник  се  формира  от  два  
показателя : 
Срок  за  изготвяне  на  екологична  оценка  на  предварителния  

проект  на  Общ  устройствен  план  СО  с  максимална  стойност  80 точки  
Финасова  оценка  ФО  с  максимална  стойност  20 точки  

Методика  за  определяне  на  00 на  Оферта i на  Участник i 
Срокът  за  изготвяне  СО  на  всяка  Оферта , подлежаща  на  оценка  по  
този  показател , се  изчислява  по  формулата : 
Най -кратък  прёдложен  срок  
COi = -------------------------------------------- х  20 
Срок i, предложен  от  Участника  
Най - кратък  срок  е  най  - краткия  от  всички  предложени  срокове . 
Срок i, предложен  от  Участника i, е  срока  за  изготвяне  на  
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екологична  оценка  на  предварителния  проект  на  Общ  устройствен  
план , направен  в  текническото  предложение  на  Участника , чиято  
Оферта  се  оценява . 
Максимална  оценка  от  20 точки  получава  Участникът , предложил  най  
- кратък  срок  за  изготвяне . 
Методика  за  определяне  на  Финасова  оценка  ФО i на  Оферта i на  
Участник i 
Финасовата  оценка  ФО i на  вс .яка  Оферта i, подлежаща  на  оценка  по  
този  показател , се  изчислява  по  формулата : 
Най -ниска  предложена  цена  
ФО i= -------------------------------------------- к  80 
цена i, предложена  от  Участника i 
Най -ниска  предложёна  цена  е  най  - ниската  от  всички  предложени  
цени  в  лева  без  ДДС . 
Цена i, предложена  от  Участника i, е  цената  в  лева  без  дДС , 
предложена  в  Ценовото  предложение  на  Участника , чиято  Оферта  се  
оценява . 
Максимална  оценка  от  80 точки  получава  Участникът , предложил  най  
- ниска  цена  в  лева  без  дДС . 
Финасовата  оценка  ФО i на  всяка  Оферта i се  изчислява  от  Комисията  
за  разглеждане , оценка  и  класиране  на  Офертите  с  точност  до  
втория  sнак  след  десетичната  запетая . Дробни  числа , които  могат  
да  се  получат  при  прилагане  на  формулата  за  изчисляване  на  
Финасовата  оценка  ФО , се  закръглят  към  втория  знак  след  
десетичната  запетая . 
Методика  за  определяне  на  Комплексна  оценка  Ко i на  Оферта i на  
Участник i 
Комплексната  оценка  Ко  на  всяка  Оферта  се  изчислява  по  
формулата : 
ко  = со  + Фо  
където : 
СО  - оценката  на  срока  за  изготвяне  на  участника ; 
ФО  - Финансова  оценка  на  Офертата  на  Участник . 
Комплексната  оценка  КО  се  изчислява  от  Комисията  за  разглеждане , 
оценка  и  класиране  на  Офертите  с  точност  до  втория  знак  след  
десетичната  запетая . Дробни  числа , които  могат  да  се  получат  при  
прилагане  на  формулата  за  изчисляване  на  Комплексната  оценка  КО , 
се  закръглят  към  втория  знак  след  десетичната  запетая . 

Срок  за  получаване  на  офертите  
Дата : 20/1 1/2014 дд /мм /ггтг 	 Час : 16:00 

Европейско  финанси nане 	 Да  ❑ Не  ® 
Допълнителна  информация  
Допълнителна  информация  и  документи , свързани  с  поръчката , могат  да  бъдат  получени  
на  посочения  интернет  адрес  или  друго : 
Отварянето  на  офертите  ще  се  извърши  на  21.11.2014 г . от  13:00 
часа  в  сградата  на  Община  Кочериново . 

РАЗДЕЛ  I V  

Срок  на  валидност  на  публичната  покана  (включително ) 
Дата : 20/ 1 1/2014 дд/мм /rrrr 
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