
ШЬГ1 I • ИМЕНВДИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
A O П 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: [ 

Възложител: Министерство на енергетиката 
Поделение (когато е приложимо): [ ] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 5029 
Адрес: гр. София, ул. Триадица 8 
Лице за контакт : Росица Алексиева, главен юрисконсулт 
Телефон: 02 9263329 
E-mail: r.aleksieva@me.government.bg 
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

Обект на поръчката: 
[] Строителство 
[] Доставки 
[х] Услуги 
Предмет на поръчката: "Осъществяване на дейности по наблюдение и контрол на 
изпълнението на проекти по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема 
енергия за нуждите на Министерство на енергетиката" 

Кратко описание: Министерството на енергетиката е Програмен оператор по Програма 
BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия", финансирана от Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство. В това си качество МЕ е 
сключило 34 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 32 общини 
на територията на цялата страна за изпълнение на проекти по Грантова схема BG04-02-
03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема 
енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи". Схемата 
включва две мерки: Мярка 1 „Мерки за енергийна ефективност" и Мярка 2 „Мерки за 
използване на възобновяема енергия". 
Сключени са и 9 (девет) договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
грантова схема BG04-03-04 Производство на горива от биомаса.Чрез възлагане на 
обществената поръчка ще бъде избран изпълнител за подпомагане на Програмния 
оператор на Програма BG04 при осъществяване на мониторинг - извършване на 
проверки на място и проверка на технически доклади към искания за плащане по 
договори за безвъзмездна финансова помощ в процес на изпълнение и по договори, 
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дейностите по които са приключили, но разходите за тях не са възстановени на 
бенефициента. 
Предметът на настоящата поръчка включва следните 2 (две) дейности: 
Дейност 1: „Подпомагане на Програмния оператор при провеждане на проверки на 
място на територията на страната при изпълнението на проекти по Грантова схема 
BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на 
възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи" и 
Грантова схема BG04-03-04 „Производство на горива от биомаса", Програма BG04 
„Енергийна ефективност и възобновяема енергия", финансирана чрез Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 -2014 г." 

Дейност 2: „Подпомагане на Програмния оператор при проверка на междинни и 
окончателни технически доклади към искания за плащане, представени от 
бенефициентите при изпълнението на проекти по Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за 
повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в 
общински и държавни сгради и локални отоплителни системи" и Грантова схема BG04-
03-04 „Производство на горива от биомаса", Програма BG04 „Енергийна ефективност и 
възобновяема енергия", финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009 -2014 г." 
Изпълнителят се задължава да осъществи всички проверки на място и проверки на 
техническите доклади след получаване на възлагателно писмо от Възложителя, с 
изключение на случаите, когато той или експерт от екипа са свързани лица по смисъла 
на § 1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ с бенефициента или със служители на ръководна длъжност в 
неговата организация, включително и ако са предоставяли консултантски услуги на 
бенефициента във връзка с проект по Програма BG04 „Енергийна ефективност и 
възобновяема енергия", финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009 -2014 г. 
Възлагателното писмо на възложителя съдържа: проект, обект, вид дейност, експерти, 
които следва да осъществят проверката както и срок за изпълнение. 

Изпълнителят се задължава да покрие всички административни и логистични 
разходи по изпълнението предмета на договора, както и да осигури всички необходими 
материали. Това включва, но не се ограничава до следното: 
• Компютърни конфигурации, софтуер и друго офис оборудване, както и 
необходимите лицензи за тях. 
• Цялото необходимо оборудване - устройства, апарати, уреди, консумативи, 
материали и др. за провеждането на замервания и изследвания за формиране на 
експертно становище и изготвяне на компетентно заключение. 
• Всички куриерски, пощенски и други подобни услуги. 
• Всички други комуникационни разходи. 
• Пътни, нощувки и командировъчни на екипа на Изпълнителя. 

Място на извършване: на територията на Република България, като конкретните обекти 
са посочени в Таблица - Приложение № 10 към документацията за участие. 

Обща прогнозна стойност на поръчката (влвбез ДДС): 61 800 

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

Номер на обособената позиция: [ ] 

Наименование: [ ] 
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Прогнозна стойност (в лвбез ДДС): [ ] 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т,ч.: 
Изисквания за личното състояние: За участниците не трябва да са налице 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и т. 7 от ЗОП. 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [неприложимо] 

Икояомическо и финансово състояние: През последните три приключили финансови 
години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността 
си, участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата 
на обществената поръчка, изчислен на база годишните обороти в размер на 120 000 /сто 
и двадесет хиляди/ лева. 
Оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка е сумата, равна на 
частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности, попадащи в обхвата 
на обществената поръчка. 
Дейностите, попадащи в обхвата на обществената поръчка са: услуги, свързани с 
мониторинг и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани чрез 
национални и/или европейски и/или международни програми, проекти, фондове и 
други финансиращи органи. 
За доказване на икономическото и финансовото състояние участниците представят 
справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка. 

Технически и професионални способности: 

1. През последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, участникът следва 
да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената 
поръчка за минимум 2 /два/ проекта. 

Дейности, сходни с тези на поръчката, са: услуги, свързани с мониторинг и/или 
наблюдение и/или контрол на проекти финансирани чрез национални и/или 
европейски и/или международни програми, проекти, фондове и други финансиращи 
органи. 

2. Участникът следва да разполага със следния персонал и ръководен състав, 
който ще отговаря за изпълнението на поръчката: 
1.Ръководител на екип 
Професионална компетентност: 
Ръководителят на екипа следва да притежава висше образование с образователно 
квалификационна степен „магистър" или еквивалентна образователна степен, в 
случаите, когато е придобита в чужбина. Област на висше образование в Технически 
науки, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия" съгласно 
ПМС № 125/2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и 
професионалните направления или еквивалент и минимум 5 години опит като 
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ръководител на екип и/или главен проектант и/или главен инженер и/или главен 
консултант при изпълнението на дейности, свързани с мониторинг и/или наблюдение 
и/или контрол на проекти за енергийна ефективност. 
2 .Експерти - инженери: 
Професионална компетентност: 
- Експерт - „инженер44 - минимум 4 бр., които следва да притежават висше 
образование с образователно-квалификационна степен „магистър" или „бакалавър" или 
еквивалентна образователна степен, в случаите, когато е придобита в чужбина. Област 
на висше образование: „Технически науки", професионално направление „Машинно 
инженерство" съгласно Класификатора на областите на висше образование и 
професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет 
от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и 
професионални направления или еквивалентна, специалност „Промишлена 
топлотехника" и/или „Топлотехника" и/или „Отопление, вентилация, и климатизация на 
индустриални обекти" или еквивалентна. 

- експерт - „инженер44 - минимум 2 бр., които следва да притежават висше образование 
с образователно-квалификационна степен „магистър" или „бакалавър" или еквивалентна 
образователна степен, в случаите, когато е придобита в чужбина. Област на висше 
образование: „Технически науки", професионално направление „Архитектура, 
строителство и геодезия" съгласно Класификатора на областите на висше образование и 
професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет 
от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и 
професионални направления или еквивалентна, специалност „Промишлено и гражданско 
строителство" и/или „Строителство на сгради и съоръжения" или еквивалентна. 

- експерт - „инженер44 - минимум 1 бр., който следва да притежава висше образование 
с образователно-квалификационна степен „магистър" или „бакалавър" или еквивалентна 
образователна степен, в случаите, когато е придобита в чужбина. Област на висше 
образование: „Технически науки", професионално направление „Архитектура, 
строителство и геодезия" съгласно Класификатора на областите на висше образование и 
професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет 
от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и 
професионални направления или еквивалентна, специалност „Водоснабдяване и 
канализация" или еквивалентна. 

- експерт - „инженер44 - минимум 2 бр., които следва да притежават висше образование 
с образователно-квалификационна степен „магистър" или „бакалавър" или еквивалентна 
образователна степен, в случаите, когато е придобита в чужбина. Област на висше 
образование: „Технически науки", професионално направление „Електротехника, 
електроника и автоматика" съгласно Класификатора на областите на висше образование 
и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския 
съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование 
и професионални направления или еквивалентна, специалност „Електротехника" и/или 
„Електроенергетика и електрообзавеждане" и/или „Електроснабдяване и 
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електрообзавеждане" и/или „Електрически централи, мрежи и системи" и/или 
„Електрически мрежи и системи" и/или „Електрически машини и апарати" или 
еквивалентна. 

Всички предложени експерти следва да притежават минимум 3 (три) години опит по 
специалността и опит при изпълнението на дейности по мониторинг и/или наблюдение 
и/или контрол на проекти финансирани чрез национални и/или европейски и/или 
международни програми, проекти, фондове и други финансиращи органи, за минимум 
два обекта. 
За доказване на техническите и професионалните способности участникът следва 
да представи следните документи: 

1. - списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата. В списъка се посочват: предмет и обем, стойност на извършената услуга, 
датите и получателите на услугата. Списъкът се изготвя в съответствие с образеца от 
документацията и следва да е придружен от доказателства за извършените услуги. 

Когато услугата е изпълнена в обединение и представените от участника доказателства 
за извършена услуга са издадени на обединението като изпълнител на услугата, в този 
случай следва да се представи копие от договора/анекса за разпределение на дейностите 
между членовете на обединението, от който да е видно кои са дейностите, изпълнени от 
конкретния член на обединението-участник в настоящата процедура. 

2. - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, включващ и ръководителя на 
екипа, който ще отговаря за изпълнението й, с посочване на професионална 
компетентност на лицата. В списъка се посочват: експертите, образованието, 
професионалната квалификация и професионалния опит на всяко посочено лице. 
Списъкът се изготвя в съответствие с образеца от документацията. Списъкът трябва да е 
придружен от декларация за ангажираност за всеки посочен от изпълнителя експерт. 

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

[] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[х] Най-ниска цена 
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Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: [ ] Тежест: [ ] 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [19.09.2016] Час: (чч:мм) [17:00] 

Срок на валидност на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) [18.12.2016] Час: (чч:мм) [17:00] 

Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [20.09.2016] 11:00 часа 

Място на отваряне на офертите: сградата на Министерство на енергетиката, град София, 
ул. Триадица 8 

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: Програма BG04 „Енергийна ефективност и 
възобновяема енергия, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009 -2014 г. 

Друга информация (когато е приложимо): 
I. Всяка оферта трябва да съдържа: 
1. При участие на обединение, което не е юридическо лице - заверено копие от 
документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението. В 
документа следва да е определен партньор, който да представлява обединението за 
целите на обществената поръчка, както и да е уговорена солидарна отговорност, когато 
такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. В документа трябва да е 
посочена и следната информация: правата и задълженията на участниците в 
обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
2. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета поръчката - по 
образец. Към списъка се представят и документи (оригинал и/или заверени копия) за 
доказване съответствието с определените от възложителя критерии за подбор; 
3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, включващ и ръководителя на 
екипа, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка - по образец. Към 
списъка се представят декларации за ангажираност за всеки посочен експерт. 
4. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - по образец; 
5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 , 2 и 7 от ЗОП - по образец; 
6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП - по образец; 
7. Техническо предложение - по образец. Когато лицето, което подава офертата, не е 
законният представител на участника, към техническото предложение се предоставя 
документ за упълномощаване. 
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8. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП - по образец. 
9. Опис на представените документи. 
II. Документацията за обществената поръчка е публикувана в Профила на купувача на 
възложителя, като е предоставен неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до нея. 
III.Разглеждане оценка и класиране на офертите - Възложителят със заповед определя 
нечетен брой лица, които да разгледат и оценят получените оферти. Членовете на 
комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП след получаване 
на списъка с участниците и на всеки етап от поръчката, когато настъпи промяна в 
декларираните данни.Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и 
обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват 
представители на участниците.Съгласно чл. 97, ал. 4 ППЗОП, комисията съставя 
протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. 
Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същ ден 
се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача. 
IV. Критерий за оценка на постъпилите оферти - Икономически най-изгодната оферта за 
участие в настоящата обществена поръчка ще бъде определена въз основа на критерия за 
възлагане „най-ниска цена", съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 
V. Дата, час и място на отваряне на офертите - постъпилите оферти ще бъдат отворени 
от назначената от Възложителя комисия на 20.09.2016 г. от 11:00 часа в сградата на 
Министерство на енергетиката в гр. София, ул. Триадица 8. 
VI. Сключване на договор - Възложителят сключва писмен договор за обществена 
поръчка с определения изпълнител в 30-дневен срок от датата на определяне на 
изпълнителя, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител 
изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 ЗОП. За доказване на липсата на основания за 
отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите по чл. 58, ал. 1, 
т. 1 и 2 ЗОП. Срокът на договора, който ще бъде сключен с определения за изпълнител 
участник, е съгласно проекта на договор. 

Възложител 
Трите имена: Татяна Богданова Cei 
Длъжност: Главен секретар 
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