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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 

Номер на обявата: 001-21.01.2020 г. 

 

Възложител: Аграрен университет  – гр. Пловдив (АУ-Пловдив) 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00875 

Адрес: Р България, гр. Пловдив, бул. “Менделеев” № 12 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Венелин Цеков–юрисконсулт 

Телефон: 032 654396 

E-mail: venelin.tsekov@abv.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не 

 

Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[X] Услуги 

Предмет на поръчката: „Проучване и оценка на състоянието на основните социални, 

икономически и екологични проблеми на аграрния сектор в граничещите с Република 

Гърция области и ролята на младите хора за тяхното решаване“. 

  

Кратко описание: Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща избор на изпълнител 

за: „Проучване и оценка на състоянието на основните социални, икономически и екологични 

проблеми на аграрния сектор в граничещите с Република Гърция области и ролята на младите 

хора за тяхното решаване“  

Същият е  част от работен пакет 3 (WP 3) по проект „Environmental Management Enhancement by 

Youth-run SMEs“  - EnvironmentYou (“Подобряване на управлението на околната среда от МСП, 

ръководени от младежи”), по Програма Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020. 

Заложено е изпълнението на основните дейности и следните задачи от изпълнителя: 

1.Оценка на общото социално-икономическо състояние на четирите граничещите с Република 

Гърция области: Хасковска, Кърджалийска, Смолянска и Благоевградска. 

2.Анализ на съвременните тенденции в младежката заетост и предприемачество в аграрния 

сектор на тези области. 

3.Проучване на екологичното състояние в граничните области и оценка на потенциалните 

заплахи и предизвикателства за аграрния сектор 

4.Проучване върху информираността на младежите собственици на малки и средни предприятия 

(МСП) за екологичните проблеми свързани с дейността на техните предприятия. 

5.Изследване и изготвяне на каталог на добрите практики за управление на околната среда на 

малките и средни предприятия в аграрния сектор 
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6.Анализ и подбор на необходимия брой (от 5 до 10 за всяка област) управлявани от младежи 

малки и средни предприятия от аграрния сектор за включване в следващите дейности по проекта 

(пилотни стопанства). Описание на подбраните стопанства – дейност, персонал, екологични 

условия в стопанството и района. 

      Изпълнителят е длъжен да изготви доклад за обобщаване на резултатите по изпълнение на 

задачите. 

      Настоящата обществена поръчка цели да се осигури необходимата подкрепа на Аграрен 

университет - Пловдив от страна на компетентен консултант при изпълнение на задачите, 

свързани с проучване и оценка на състоянието на основните социални, икономически и 

екологични проблеми на аграрния сектор в граничещите с Република Гърция области и ролята на 

младите хора за тяхното решаване.  

 

Място на извършване:  
Аграрен университет - Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Менделеев“ №12. 

 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС):  

Общата прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка и максималният разполагаем 

финансов ресурс на възложителя, в рамките на който ще бъдат сключени договори за 

изпълнение, е в размер на 29337, 45 лева (двадесет и девет хиляди триста тридесет и седем лева и 

45 стотинки) крайна цена с включено ДДС или 24447.87 лева (двадесет и четири хиляди 

четиристотин четиридесет и седем лева и 87 стотинки) без ДДС.  

Максималната сума, която може да се изплати общо, при изпълнение предмета на договора, не 

може да надвишава посочените стойности. 

 

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не 

 

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  

Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо 

лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за обществени поръчки 

(ЗОП) и на изискванията от Възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти и 

документацията за участие.  

1.Всеки кандидат или участник трябва да удостовери липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 

т. 1, 2и 7 от ЗОП и за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - по образец, съгласно 

документацията. 

2.Всеки кандидат или участник, който не участва като физическо лице, трябва да е регистриран 

по Закона за търговския регистър или по Закона за регистър БУЛСТАТ и да докаже 

регистрацията си. Когато кандидат или участник участва като физическо лице следва да посочи 

ЕГН. 

При подготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия.  

В случай, че участникът е обединение, следва да представи копие на договора за обединение, а 

когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и 

документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 

Забележка: Възложителят изисква от участник - обединение, което не е юридическо лице, да 

представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

1.правата и задълженията на участниците в обединението; 

2.разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

3.дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, се прилага 

разпоредбата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП. Лице, което участва в обединение – участник в поръчката, 

не може да представя самостоятелна оферта.  

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за 
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подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 

изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 

необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в договора  за създаване на обединението. 

 Участник в настоящата обществена поръчка може да използва подизпълнител. Лице, 

което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да 

представя самостоятелна оферта. Когато се предвижда участие на подизпълнител, следва да се 

спазят изискванията на чл. 66 от ЗОП. 

В случай, че  участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката 

или ще ползва ресурсите на трети лица: 

- Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят на 

критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са 

налице основанията за отстраняване от процедурата.  

- Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, които ще 

предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.   

   Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в процедура за 

възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или 

оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В 

тези случаи, ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово 

състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на 

търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на 

разположение тези ресурси. 

          Всички оферти се представят на български език. 

          Не може да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка с лице, за което са 

налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП.  

           Всеки участник има право да представи само една оферта.  

По офертата не се допуска никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.  

Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции 

съгласно актуалното състояние или от изрично упълномощени за това лица. Във втория случай 

се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива 

функции. 

 Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са 

задължителни за участниците. Предложенията на участниците трябва да бъдат напълно 

съобразени с тези образци. Копията на документите трябва да бъдат заверени от участника или 

законния му представител с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат. 

При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, 

възложителят публикува най-късно на следващия работен ден в профила на купувача писмени 

разяснения по условията на обществената поръчка. 

     Документацията за участие е  публикувана на интернет страницата на Аграрен  университет - 

Пловдив, в “Профила на купувача“, на адрес: http://www.au-plovdiv.bg/ 

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците. Спрямо Възложителя 

участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от 

самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото 

провеждане на обществената поръчка. 

   

 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:   
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за 

подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 

изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 

необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в договора  за създаване на обединението. 

В случай, че  участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката 

или ще ползва ресурсите на трети лица: 

- Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят на 
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критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са 

налице основанията за отстраняване от процедурата.  

- Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, които ще 

предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.   

  

Икономическо и финансово състояние:  (Изискванията се прилагат за всички обособени 

позиции.) 

Не се поставят изисквания. 

 

 

  

Технически и професионални способности: 

(Изискванията се прилагат за всички обособени позиции.) 

1. Участникът следва да е участвал в изпълнението или да е изпълнил  през последните 3 (три) 

години, считано от датата на подаване на офертата, услуги с предмет идентичен или сходен с 

предмета на поръчката, в това число минимум 1 /една/ услуга.  

Идентичен или сходен предмет на поръчката е услуга, свързана с консултантски дейности по 

социални и/или икономически и/или екологични въпроси отнасящи се за  аграрния сектор. 

Минимално изискване за допустимост: Участникът следва да е изпълнил през последните три 

години, считано от датата на подаване на офертата минимум 1 /една/ услуга, която е еднаква или 

сходна с предмета на обществената поръчка. 

Доказателство: Участникът следва да представи: 

- списък-декларация на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Списъкът 

съдържа посочване на стойностите, датите и получателите, както и доказателство за 

извършената услуга. 

- удостоверения за добро изпълнение, съгласно изискването на чл. 64, ал.1, т. 2 от ЗОП. 

В случай, че участникът в процедурата е обединение на физически и/или юридически лица, 

изискването се прилага за обединението като цяло. 

 

2. Участникът трябва да разполага с експерт за изпълнение на поръчката: 

2.1. Експерт – икономист или агроикономист 

 

Квалификация и умения - висше образование, степен „бакалавър“ или „магистър” или 

еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. Област на висше 

образование по специалност от област професионално направление „Икономика“ (еквивалентна 

специалност).  

Професионален опит по специалността - минимум 3 години; 

 

2.2. Експерт – еколог или агроном 

 

Квалификация и умения - висше образование, степен „бакалавър“ или „магистър” или 

еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. Област на висше 

образование по специалност от област професионално направление „Екология“ (еквивалентна 

специалност)  или „Агрономство“  (еквивалентна специалност).  

Професионален опит по специалността - минимум 3 години; 

 

 

Доказателства за експертите: Участникът следва да представи: 

- списък-декларация, че разполагат с необходимия персонал от експерти. Списъкът съдържа 

информация доказваща изискванията  за квалификация, професионален опит. 

 

 

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
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увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 

Критерий за възлагане: 

[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [Х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име - ПЦ Предлагана цена – Тежест 50 точки 

Име - ТП  Техническо предложение - Тежест 50 точки 

Оценяването на офертите на участниците се извършва по посочените показатели, както следва:  

 ПЦ – предлагана цена; 

 ТП – техническо предложение. 

  

Комплексна оценка КО = ПЦ + ТП  

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, 

който може да получи участник, е 100 т. 

Крайното класиране се извършва на база получената комплексна оценка в низходящ ред, като 

оферта получила най-голям брой точки се класира на първо място, като максималния брой точки 

е 100. 

В случай на равни комплексни оценки, изпълнителят се определя съгласно чл. 58 от ППЗОП. 

Пълно описание на методиката е посочено в одобрената документация за участие в процедурата, 

качена на интернет страницата на Възложителя - http://www.au-plovdiv.bg/, раздел „Профил на 

купувача“, партидата на конкретната обществена поръчка, която е посочена в Информацията за 

поръчката, публикувана в АОП, а именно - https://www.au-plovdiv.bg/профил-на-купувача/youth-

run-smes  

 

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 06.02.2020 г. (понеделник)        Час: (чч:мм) 16:30 часа. 

  

Срок на валидност на офертите: 

най-малко 6 месеца, считано от датата, определена като краен срок за получаване на офертите. 

 

Дата и час на отваряне на офертите:  

Дата: (дд/мм/гггг) 07.02.2020 г. (вторник), 10:00 часа. 

  

Място на отваряне на офертите:  

сградата на Аграрен университет - Пловдив, Р България, гр. Пловдив 4000, бул. “Менделеев” № 

12, заседателна зала. 

  

 

Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [Х] Да [] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [Проект „Environmental Management 

Enhancement by Youth-run SMEs“  - EnvironmentYou, по Програма Interreg V-A Greece-Bulgaria 

2014-2020] 

http://www.au-plovdiv.bg/
https://www.au-plovdiv.bg/профил-на-купувача/youth-run-smes
https://www.au-plovdiv.bg/профил-на-купувача/youth-run-smes
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Друга информация (когато е приложимо): 

 

 

Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 21.01.2020 г. 

 

Възложител     …………….. 

 

Трите имена: (Подпис и печат *) проф. д-р Христина Георгиева Янчева  

Длъжност: Ректор на Аграрен университет - Пловдив 

 

* заличен подпис - лични данни  


