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ОБЯВЯВА
на основание чл.21 и сл. от Закона за концесиите до неограничен кръг оференти за
представяне на ценови оферти за малка обществена поръчка за услуга “възлагане
изработката на концесионни анализи /технически, екологичен, финансовоикономически и правен анализ/, проект на решение за откриване на процедура за
предоставяне на концесия по чл. 39 от Закона за концесиите, проект на обявление по чл. 41 от
Закона за концесиите, проект на документация за участие в процедурата за концесия и проект
на концесионен договор, необходими за предоставяне на концесия на имоти публична
общинска собственост :
1.язовир „Плачи дол - I” с площ от 45.657 дка и с обем на водните маси 200 000 куб.м.;
2.язовир „Плачи дол - II” с площ от 26.177 дка и с обем на водните маси 100 000 куб.м.;
3.язовир „Карапелит” с площ от 37.021 дка и с обем на водните маси 10 000 куб.м.;
4. язовир „Алцек” с площ от 11.321 дка и с обем на водните маси 25 000 куб.м.;
5.язовир „Полковник Минково” с площ от 10.816 дка и с обем на водните маси 50 000 куб.м.;
6.язовир „Полковник Иваново” с площ от 14.565 дка и с обем на водните маси 35 000 куб.м.;
7.язовир „Бенковски” с площ от 10.094 дка и с обем на водните маси 5 000 куб.м.;
8. язовир „Смолница - I” с площ от 4.655 дка и с обем на водните маси 40 000 куб.м.;
9.язовир „Смолница - II” с площ от 43.698 дка и с обем на водните маси 100 000 куб.м.
Концесионните анализи и цитираните по-горе проекти на документите е необходимо
да се изработят от екип, който включва поне един правоспособен юрист и експерти,
притежаващи необходимата квалификация и професионален опит в изработването на
съответните анализи, на проекти в извършването на дейности, свързани с предоставянето на
концесии, както и на други дейности, свързани с предмета на концесията. При разработване
на концесията в екипа да се включват и един или повече експерти, притежаващи
квалификация и професионален опит в изработването им.
Към офертата се прилага информация за екипа, показваща, че екипа от ключови
експерти притежават необходимата квалификация за извършване на услугите : 1.профил на
консултанта – дата и място на регистрация, цялостен опит в областта на техническото
задание, човешки ресурси(общ опит и квалификация на основния персонал), финансов
капацитет(годишен доход за последните три години); 2.Опит в предоставяне на услуги с
подобен предмет, включително опит на ключовия персонал.Списък на подобни договори,
извършени през последните три години – кратко описание на услугата, включително името на
клиента, място, период на изпълнение и стойност и т.н.; 3.Списък на специалистите с
подходящи умения, включително данни за тяхната квалификация, проектен капацитет на
предложените експерти, съгласно българското законодателство, правоспособност, опит в
подобни консултантски услуги и т.н.; 4.Препоръки от предишни клиенти.
В офертата да се посочи срока и възнаграждението, за които ще се изготви
необходимата документация, посочена по-горе. Ценовата оферта да е обща за всички обекти.
Критерий за определяне на изпълнител : „икономически най-изгодна оферта”, при
показатели, както следва : Предложена цена и Предложен срок за изпълнение на договора по
приложена методика за оценка на офертите.
Поканваме всички желаещи, да представят ценова оферта за възлагане на малка
обществена поръчка, като е необходимо да представят писмено своите оферти в 14 - дневен
срок от датата на публикуване на настоящата обява в център за услуги и информация на
Община Добричка, ул.”Независимост”, № 20, в запечатан плик, върху който да са отбелязани
името и адреса на подателя, както и обекта на офертата.
За допълнителна информация и контакти : инж.Милена Желязкова – ст.експерт ”ОС”,
тел. 600 889, вътрешен 222.

Методика за оценка на офертите:
А. Оценка на предложената цена (П1) - максимален брой точки 6.
Максималният брой точки по този показател получава офертата с предложена най-ниска
цена. Точките на останалите оферти се определят в съотношение към най-ниската предложена
цена по следната формула:
Сmin
П1 = 6 х -----------, където:
Cn
„6” е тежестта на показателя;
Сmin е най-ниската предложена цена;
Cn е цената на n-тия участник.
Б. Оценка на срока за изпълнение на поръчката (П2) - максимален брой точки
Максималният брой точки по този показател получава офертата с предложен най-кратък
срок за изпълнение на поръчката. Точките на останалите оферти се определят в съотношение
към най-краткият срок за изпълнение на поръчката по следната формула:
Smin
П2 = 4 х -----------, където:
Sn
„4” е тежестта на показателя;
Smin е най-краткият предложен срок;
Sn е срокът, предложен от n-тия участник.
Ако двама или повече участници са предложили еднакъв срок, и двамата получават
еднакъв брой точки. Ако този срок е най-краткият, то и двамата получават максимален брой
точки.
Комплексната оценка (КО) на всяка оферта се получава като сума от оценките на
офертата по двата показателя.
КО = П1 + П2
Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

