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01331-2013-0003
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
BG-Благоевград:
РЕШЕНИЕ
Номер: RD-565-11-6-26 от 12.07.2013 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
Б) за промяна
І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1) Наименование и адрес
Дирекция "Национален парк Рила", кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В, За: Янка Илиева,
Република

България

2700,

Благоевград,

Тел.:

073

880537,

E-mail:

yilieva@rilanationalpark.bg, Факс: 073 881023
Място/места за контакт: Благоевград, кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rilanationalpark.bg.
Адрес на профила на купувача: www.rilanationalpark.bg.
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни
подразделения
Основна дейност на възложителя
Околна среда
Б) ЗА ПРОМЯНА
Информацията е за целите на
извършване на промяна/техническа редакция
ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на
управлението“, обособени в три позиции: Обособена позиция № 1 - „Актуализиране на
План за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено от министъра на
околната среда и водите Задание“, Обособена позиция № 2- „Разработване на План (ПУ)
на резерват „Риломанастирска гора“ (РМГ)“ и Обособена позиция № 3 - „Разработвене
на ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на биоразнообразието в НП
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„Рила“ по Проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк
Рила І-ва фаза“, BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и
управление на национални паркове и резервати”
II.3) Кратко описание на поръчката
Целта на настоящата поръчка е да се осигурят експертни услуги за: 2.1/ Разработване на
актуализиран План за управление на Национален парк „Рила“ за и неговото приемане.
2.2/ Разработване на План за управление на резерват „Риломанастирска гора“ и
приемането му. 2.3/ Разработвене на ГИС базирано приложение към системата за
наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила“. Пълният обхват на дейностите,
дължими от изпълнителя са посочени в Техническите спецификации и проекта на
договора – неразделна част от настоящата документация, финансирани със средства по
Проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила I-ва фаза”, Оперативна
програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”
II.4) Общ терминологичен речник (CPV)
90712400
Описание:
Услуги по стратегическо планиране за управление или опазване на природните
ресурси
ІI.5) Вид на процедурата
Открита процедура
ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Процедурата е открита с решение
номер: RD-565-11-6-22 от 28.06.2013 г.
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път
Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"
Година и номер на документа:
2013-548158
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: 2013/S 127 - 218265 от 03.07.2013 г.
III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1331-2013-3
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки
решение и обявление за поръчка
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки
548158
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление
01.07.2013 г.
ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП
V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ
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V.1) Причина за корекциите/допълненията:
И двете
V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:
И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната
документация за участие)
V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:
III.2.3) Технически възможности-дясна колона
Вместо:
Екип: 1: Ръководител на екипа:Квалификация и умения:• Висше образование магистър
по горско стопанство, биология /естествени науки или еквивалентна/ или друго свързано
с организация и управление;• Квалификация и умения в сферата на планирането на
устойчиво развитие;• Познания и опит в областта българското и европейско
законодателство в сектора на биоразнообразието (познаване на Директивата за
местообитанията 92/43/ ЕЕС, Директивата за птиците 79/409/ЕЕС, програмата Натура
2000, Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС);• Отличен английски език;Общ
професионален опит:• Най-малко 7-годишен професионален опит в сферата на опазване
на биоразнообразието и устойчивото развитие;Специфичен професионален опит: • Опит
в управлението на проекти за опазване на околната среда и биоразнообразието – (като
ръководител на поне един успешно изпълнен проект през последните 5 години);•Опит в
изготвяне на планове за управление на защитени територии (Участие в и/или
изготвянето/приемането/прилагането на поне един План за управление на защитени
територии.);
Да се чете:
Екип: 1: Ръководител на екипа:Квалификация и умения:• Висше образование магистър
по горско стопанство, биология /естествени науки или еквивалентна/ или друго свързано
с организация и управление;• Квалификация и умения в сферата на планирането на
устойчиво развитие;• Познания и опит в областта българското и европейско
законодателство в сектора на биоразнообразието (познаване на Директивата за
местообитанията 92/43/ ЕЕС, Директивата за птиците 79/409/ЕЕС, програмата Натура
2000, Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС);Общ професионален опит:• Най-малко
7-годишен професионален опит в сферата на опазване на биоразнообразието и
устойчивото развитие;Специфичен професионален опит: • Опит в управлението на
проекти за опазване на околната среда и биоразнообразието – (като ръководител на поне
един успешно изпълнен проект през последните 5 години);•Опит в изготвяне на планове
за управление на защитени територии (Участие в и/или изготвянето/приемането
/прилагането на поне един План за управление на защитени територии.);
V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:
Срок за получаване на офертите/заявленията за участие
Вместо:
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21/08/2013 16:30
Да се чете:
04/09/2013 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:
срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Вместо:
12/08/2013 16:30
Да се чете:
26/08/2013 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:
дата за отваряне на офертите
Вместо:
22/08/2013 11:00
Да се чете:
05/09/2013 11:00
V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:
VI.3)Допълнителна информация
Да се чете:
Методиката за оценка на офертите ще се прилага за оценяване на офертите и по трите
обособени позиции на обществената поръчка. Офертите, които отговарят на обявените
от Възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по
следната методика за определяне на комплексната оценка:I.Критерий за оценка
-Критерият за оценка на офертата е икономически най-изгодна оферта. II.Показатели.
Показателите за определяне на комплексната оценка на офертата и относителната им
тежест са:Показател, отразяващ относителната тежест на качеството на техническата
част от офертата – 80% (с максимален брой точки - 100 общо за всички подпоказатели
включени в показателя );Показател, отразяващ относителната тежест на цената на
офертата – 20% (с максимален брой точки 100).Методиката се прилага за оценяване на
офертите и по трите обособени позиции на настоящата обществена поръчка.Офертите
ще бъде оценени по следната формула:КО = ПК х 0.80 + ПЦ х 0.20, където:1.КО е
комплексната оценка на съответния участник. Максималната стойност на КО е 100
точки. 2.ПК е показател, отразяващ относителната тежест на качеството на техническата
част от офертата. ПК=ПК1 + ПК2 ПК1 е оценка на степента на съответствие на
техническата оферта на участника с целите и очакваните резултати заложени в
Техническата спецификация на Възложителя; ПК2 е оценка на предложената от
участника методология за изпълнение на поръчката;Показателите за оценка са
обособени в подпоказатели, като ПК1 няма подпоказател, а ПК2 има 3 (три)
подпоказателя. ПК2=ПК2a+ПК2b+ ПК2c ПК2a е оценка на предложената от участника
организация на изпълнението, в това число, разпределение на налични човешки ресурси
и отговорности в зависимост от възможните задачи, процес на управление на
изпълнението и методи на осъществяване на вътрешен контрол.;ПК2b е оценка на
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предложения от участника план на изпълнението на поръчката, в това число обхват на
дейности, изисквания и срокове за изпълнение на поръчката;ПК2c е оценка на начина на
формулиране на възможните рискове и определяне мерките за тяхното преодоляване, в
това число дефиниране и определяне на относителна тежест за всеки .По всеки
подпоказател се поставя оценка в рамките на един от посочените диапазона в таблицата
по-долу, за който качеството на офертата в най-голяма степен се доближава до
описанието в първата колона. Оценката, която дава комисията следва да бъде
обоснована, като за съответната стойност в протокола ще бъдат отразени изчерпателно
мотивите за това, като пропуски и/или непълноти.Фактори, влияещи на оценката:Идентифицирани възможни рискове при изпълнение на предмета на поръчката:• липса
на сътрудничество и информация между заинтересованите страни в рамките на проекта
•Забавяния в одобренията на изготвените документи, което може да попречи на
нормалното изпълнение на задачите във времевия график;•Промени в предварителните
условия на проекта по време на изпълнението му;•Забавяне при получаване на
наличната информация или неполучаване на информацията;• Промени в климатичните
условия по време на изпълнение на проекта;•Промени в законодателството на
Р.България - Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска; Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;Максималната стойност на ПК е 100
точки и за всяка една оферта се изчисляват по следната формула: ПК =
(ПК1+ПК2/ПКmах) х 100, -ПК1+ПК2 представлява общата оценка на качеството на
техническата част на съответната оферта, изчислена съгласно приложената таблица; ПКmах представлява общата оценка на качеството на техническата част за офертата с
максимални точки, изчислена съгласно приложената таблица в документацията, от
всички оферти. ПЦ е показател, отразяващ относителната тежест на цената на
съответната оферта. Максималната стойност на ПЦ е 100 точки и се изчислява по
формулата: ПЦi = (Аmin/А) х 100,;-A представлява общата цена в лева на съответната
оферта, -Аmin представлява най-ниската предложена цена в лева от всички оферти.
V.9) Друга допълнителна информация:
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО – ПКi максимален брой точки 100
Съответствие на предложението на Участника с Техническата спецификация на
Възложителя – ПК1 максимум 45 точки Участникът е разписал предложение за
изпълнение на поръчката, което показва пълно разбиране на целите на обществената
поръчка спрямо изискванията на Възложителя и напълно съответства на нуждите на
Възложителя; 45 т. Участникът е разписал предложение за изпълнение на поръчката,
което показва добро разбиране на целите на обществената поръчка спрямо изискванията
на Възложителя; 25 т.;Участникът е разписал предложение за изпълнение на поръчката,
което показва непълно разбиране на целите на обществената поръчка спрямо
изискванията на Възложителя; 15 т.;Методология за изпълнение на поръчката – ПК2максимум 55 т.Организация на изпълнението – ПК2a максимум 20 т., Участникът е
представил организация на изпълнението, като:-организацията покрива напълно
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дейностите, предвидени в техническата

спецификация;

- разпределението на

възможните задачи и отговорности на отделните експерти са разписани и са съгласно
планираните дейности;-е описан процесът на управление на изпълнението;-подробно е
разписан вътрешният контрол, който Изпълнителят ще упражнява;-предложеният
механизъм за комуникация с Възложителя е реалистичен, разписан и съответстващ на
целите на поръчката- 20 т.;Участникът е представил организация на изпълнението, като:
-организацията съответства на дейностите, предвидени в техническата спецификация; разпределението на възможните задачи и отговорности на отделните експерти са
разписани , но без да се навлиза в подробности, съгласно планираните дейности;-описан
е

процесът

на

управление

на

изпълнението,

но

без

да

се

навлиза

в

подробности;-разписан е вътрешният контрол, който Изпълнителят ще упражнява, но без
да се навлиза в подробности;- предложеният механизъм за комуникация с Възложителя е
описан без да се навлиза в подробности. -15 т.;Участникът е представил организация на
изпълнението, като: -организацията не съответства напълно на дейностите, предвидени в
техническата спецификация; - разпределението на възможните задачи и отговорности на
отделните експерти не са разписани напълно, съгласно планираните дейности;
-процесът на управление на изпълнението само е упоменат, без да е описан;-вътрешният
контрол,

който

Изпълнителят

ще

упражнява

само

е

упоменат,

без

да

е

разписан;-предложеният механизъм за комуникация с Възложителя е само упоменат, без
да е разписан.-10 т.План-график на изпълнението – ПК2b максимум 15, като Участникът
е разписал подробно план на изпълнение, който съответства напълно на обхвата на
дейностите и е съобразен с изискванията и сроковете за изпълнението им, предвидени в
техническата спецификация. -15 т. Участникът е разписал , но без да навлиза в
подробности план на изпълнението, който съответства на обхвата на дейностите и е
съобразен с изискванията и сроковете за изпълнението им, предвидени в техническата
спецификация. 10 т. Формулиране на възможните рискове и определяне мерките за
тяхното преодоляване – ПК2c максимум 20, като В техническото предложение е
обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните
обстоятелства:- Участникът е оценил степента на въздействие върху изпълнението при
възникването на риска; - Всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника
конкретни мерки за недопускане му. - Всеки един риск е съпроводен с предложени от
Участника конкретни мерки за предотвратяване му. - Всеки един риск е съпроводен с
предложени от Участника конкретни мерки и дейности по отстраняване на последиците
от настъпилия риск. 20точки.В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един
от факторите, но е в сила поне едно от следното:- Направено е формално оценка на
степента на въздействие на риска;- Предлаганите мерки, организация и предвидени
ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане/ предотвратяване и
преодоляване на риска.-10т.
VI: ОБЖАЛВАНЕ
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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
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
15.07.2013 г.
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