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ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с подготовка на проектно предложение с наименование „Изграждане на 

компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за 

нуждите на РСУО - Регион Ботевград“, и кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД, по процедура за директно предоставяне „Комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 

третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“, по оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020год.“ и във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки, моля 

да представите до 17,00 часа на 26.02.2018г., индикативни оферти относно: 

Предоставяне на външна техническа помощ по проект „Изграждане на 

компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци 

за нуждите на РСУО - Регион Ботевград“ с продължителност до 30 месеца 

Офертата на всеки участник трябва да съдържа: 

1. Име и адрес на оферента; 

2. Техническа спецификация съответстваща на тази в поканата - Приложение №1; 

3. Бланка за предоставяне на оферта - Приложение №2; 

4. Валидност на офертата; 

5. Дата на офертата. 

Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. 

Офертата трябва да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, 

подписана, подпечатана и да бъде изпратена по пощата с обратна разписка на горепосочения 

адрес или доставена лично в срок не по-късно от 17:00 часа на 26.02.2018г. 

Приложения: 

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация 

2. Приложение № 2 - Бланка за предоставяне на оферта. 

 

ВАЖНО !!! Един оферент има право да подава оферта за един или повече артикули 

от списъка. 
 

 

 

БОРИС БОРИСОВ  /П/ 

Зам. кмет на Община Ботевград 

/по Заповед №ОА-2/02.01.2018г./ 
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Приложение № 1  

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

№ Дейност Спецификация Брой 
1 Предоставяне 

на външна 

техническа 

помощ по 

проект 

„Изграждане на 

компостираща 

инсталация и 

инсталация за 

предварително 

третиране на 

битови 

отпадъци за 

нуждите на 

РСУО - Регион 

Ботевград“ с 

продължително

ст до 30 месеца 

Община Ботевград подготвя проектно предложение с 

наименование „Изграждане на компостираща 

инсталация и инсталация за предварително третиране на 

битови отпадъци за нуждите на РСУО - Регион 

Ботевград“, с което кандидатства за получаване на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура за 

директно предоставяне „Комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации 

и на инсталации за предварително третиране на битови 

отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“, по 

оперативна програма „Околна среда 2014-2020год.“ 

Община Ботевград възнамерява да възложи част от 

управлението на договора за безвъзмездна финансова 

помощ външна техническа помощ, която да осигури 

минимум трима експерти за изпълнението на услугата: 

- Юрист 

- Експерт мониторинг и докладване 

- Експерт „Държавни помощи”  

 

Община Ботевград, в качеството си на водещ партньор в 

проектното предложение, има необходимост от 

съдействие при изпълнението на договора за следните 

дейности:  

- Съдействие при осъществяване на общ контрол 

по изпълнението на договорите с изпълнители, в това 

число мониторинг на изпълнението с акцент върху 

спазване на срокове, графици и програми за изпълнение; 

- Подкрепа и съдействие при приемане на 

извършената работа, независимо от естеството на 

договора с изпълнителя, и при осъществяване на 

контрол върху основанията и документите за плащане, 

при необходимост и заявка от страна на Възложителя; 

- Консултации на Възложителя при неизпълнение, 

грешки, отклонения и други; 

- Координация и взаимодействие между 

Възложителя и различните изпълнители и 

посредничество при решаване на спорове и възникнали 

проблеми; 

1 
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- Мониторинг на изпълнението на 

административния договор, базиран на система, 

механизми и инструменти за проследяване на напредъка, 

бързо докладване, отстраняване на грешки, отклонения, 

компенсиране на закъснения и други негативни развития 

в изпълнението; 

- Съдействие при отчитане на разходите пред УО, 

на база искания за плащане, отчети, доклади и други 

форми на мониторинг, изисквани от УО на ОПОС; 

- Съдействие на Възложителя в комуникацията и 

взаимодействието му с УО и други институции, 

свързани с изпълнението на проектите, при 

необходимост и заявка от страна на Възложителя; 

- Съдействие на Възложителя, включително чрез 

консултации при извършване на външни проверки/одити 

или други форми на контрол, при необходимост и заявка 

от страна на Възложителя; 

- Координация, комуникация и взаимодействие с 

всички служители на Възложителя и партньорите по 

проекта, които са отговорни за изпълнението на 

проектите, включително служители извън екипа за 

управление на проекта; 

- Проследяване на промените в съществуващите 

изисквания/указания и препоръки на УО на ОПОС и 

уведомяване на Възложителя за тях; 

- Консултации по хоризонталните въпроси като 

спазване правилата за държавни помощи и др.; 

- Консултации, в хода на изпълнение на 

дейностите по административния договор, за спазване 

на специфичните изисквания на ИА ОСЕС и други 

контролни органи в областта на контрол по усвояване на 

средствата от ЕС. 

- Консултации и докладване на нередности; 

- Участие по искане на възложителя и подпомагане 

провеждането на обществени поръчки по проекта; 

- Участие в срещите с изпълнителите по проекта, 

инициирани от Възложителя; 

- Участие в обучения, организирани от УО, и 

присъствие на място при посещения и проверки на 

представители на УО, ИА ОСЕС, Европейска и/или 

българска сметни палати, Европейска комисия и др. 

одитни и контролни органи. 

- Подготовка на анализ на съответствието на проектното 

предложение с изискванията за държавни помощи, 

подготовка на договор за УОИИ и регистрация на 

дружество за управление на инсталациите. 

- Подготовка на документация за провеждане на 
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обществени поръчки и участие в комисии (по искане на 

Възложителя); 

- подпомагане на Възложителя в случай, че са поискани 

писмено разяснения по условията на процедурата при 

спазване на разпоредбата на ЗОП, подготвя отговорите и 

организира своевременното им изпращане. 
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