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Програма за ра звити е на селскит е рай они 2007-2013 г Европей ски земед елски фон д за разв итие
на сел ските райо н Европа инвестира в селскит е ра й они

ЗАПОВЕД
№ …………………………………
за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП

На основание чл.14 ал.4 от Закона за обществените поръчки и чл. 34 т. 33 от
Правилника за изпълнение на СМР и в изпълнение на Договор за предоставяне на
финансова помощ № РД 50-94/13.06.2012 г. по Мярка „Прилагане на стратегии за
местно развитие” и по Мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване
на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните
инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” финансиран по
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
НАРЕЖДАМ:

1. Да се публикува публична покана в регистъра на обществените поръчки и на
електронната страница на СНЦ „МИГ – Кнежа” до неограничен кръг участници за
предоставяне на оферта за изследвания, проучване и анализи, което включва:
Обособена позиция
1.1 Аналитично проучване на социално-икономическия потенциал на територията за
въвеждане на добавена стойност в реализацията на местната селскостопанска
продукция с цел повишаване на конкурентоспособността на територията и
качеството на живот. Разработване на брошура с ключови резултати от
проучването. Базова цена – 4500 лв.
Обособена позиция
1.2 Анализ на подходящите видове зеленчукопроизводство за региона и пазарно
проучване за продукцията в тях, в помощ на земеделците от територията на МИГ
– Кнежа. Базова цена – 4500 лв.
Обособена позиция
1.3 Пазарно проучване за продукцията на земеделския сектор с потенциал за
реализиране на територията на МИГ – Кнежа. Базова цена – 3000 лв.
Обособена позиция
1.4 Изследване на добри практики при прилагането на „Лидер” в ЕС, приложими за
МИГ – Кнежа за популяризирането им сред населението и мотивирането им.
Базова цена – 3500 лв.
Обособена позиция
2.1 Проучване състоянието на почвите на територията на МИГ – Кнежа,
включително извършване на почвен анализ с минимум 10 проби от землища

общинска собственост и представяне на доклад с препоръки за подобряване
управлението на почвите. Базова цена – 4500 лв.
Обособена позиция
2.2 Изследване степента на публичност и информираност по прилагане на
стратегията за местно развитие на МИГ – Кнежа. Базова цена – 3200 лв.
Всеки кандидат може да кандидатства заедно или поотделно за всяка една от
позициите.
Кандидатите следва да разполагат с необходимата база и персонал за изпълнение на
поръчката и да докажат опит в изпълнението на съответния вид дейност – минимум
един изпълнен договор, което се доказва с референция за добро изпълнение.
2. Изисквания към представяне на офертата:
Оферта могат да подават всички участници, които отговарят на предварително
обявените условия от Възложителя.
3. Офертата на участниците следва да има минималното съдържание съгласно чл.101в
от ЗОП.
4. Показатели за избор:
Класирането на допуснатите до участие предложения се извършва въз основа на
оценката им по критерия „най-ниска предложена цена”.
До разглеждане и класиране се допускат офертите, които отговарят на минималните
задължителни изисквания и условия на Възложителя.
5. Срок за получаване на офертите
Предложенията следва да бъдат представени в писмен вид в срок до 16:00 часа на 5
февруари 2014 година на адреса на Възложителя – Област Плевен, гр. Кнежа, ул.
Марин Боев № 69
6. При подписване на договора Изпълнителят следва да представи удостоверителен
документ по чл.47 ал.1 т.1 от ЗОП и декларация по чл.47 ал.5 от ЗОП.
7. С настоящата заповед одобрявам съдържанието на публичната покана.
8. Определям следните длъжностни лица, които да съберат, разгледат и оценят
подадените оферти: Вяра Добрева-счетоводител, Цветелина Кьосовска – експерт СМР,
и Валерия Герговска – техн. сътрудник
За извършената работа да се състави протокол със съдържание съгласно изискванията
на чл.101г ал.3 от ЗОП. Комисията следва да приключи работа в срок до 17 февруари
2014 година. Препис от заповедта да се връчи на посочените длъжностни лица, за
сведение и изпълнение. Публичната покана и документите по чл.101б ал.2 от ЗОП да се
публикуват на електронната страница на СНЦ „МИГ – Кнежа”.

22.01.2014 г.

Изп. Директор: ……………………….
Иван Христов
Документацията съдържа Заповед за откриване на процедурата, Публична покана,
Техническо задание.

„Управлени е на мест ни и нициат ивни групи ,при доб иване на умения и по стиг ане на обществ ена
активност на съотв етна та терито рия за мест ни те иниц иатив ни групи,п р илагащи страт егии
за местно развит ие”
Имейл а дрес: cvid.mig .kn ezha@mail.bg
Договор № РД 50-94/ 13.06. 2012

