
BG-Гурково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Гурково, град Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" № 3, За: инж. 
Стоян Бонев Николов - Кмет на Община Гурково, Република България 6199, 
Гурково, Тел.: 04331 2260, E-mail: gurkovo_obs@abv.bg, Факс: 04331 2884
Място/места за контакт: гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" 3
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obshtina-gurkovo.com.
Адрес на профила на купувача: www.obshtina-gurkovo.com.

Услуги

Предмета на настоящата поръчка е изработване на проект за Общ устройствен 
план на община Гурково, включващ Екологична оценка и Оценка за 
съвместимост.Главната цел на ОУПО е да създаде териториална планова основа 
за нейното дългосрочно устройствено радвитие в съответствие с приетите 
стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община 
Гурково природни, туристически и др. ресурси Пълният обхват и изчерпателното 
описание на дейностите, дължими от Изпълнителя, са разписани в 
документацията за участие и в Заданието, приложение към същата.

71410000, 79410000
Описание:
Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие 
Консултантски услуги по управление и стопанска дейност 

Изпълнението на поръчката следва да се оъществи съгласно предоставеното от 
Възложителя задание за изработване на Общ устройствен план на община 
Гурково, приложено към Документацията за участие , публикувана на интернет 
адреса на Община Гурково в раздел "Профил на купувача".

40000 BGN
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NUTS:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

гр. Гурково

BG344

Застраховка съгласно чл. 171 от ЗУТ. Наличие на екип за изпълнение на 
поръчката.

Икономически най-изгодна оферта

1.Тежест на показателите за оценяване: Срок за изпълнение на поръчката (Тос) 
100 точки - 30 % тегловен коефициент Концепция за изпълнение (Ток) 100 точки 
- 40% тегловен коефициент Предлагана цена (Фо) 100 точки - 30 % тегловен 
коефициент 1. Оценяването на показател 1 - извършване на техническа оценка; 2. 
Оценяването на показател 2 - извършване на техническа оценка; 3. Оценяването 
на показател 3 - извършване на финансова оценка. Комплексна оценка Ко= Тос х 
0,3 +Ток х 0,4 + Фо х 0,3 Пълно описание на показателите е описано в 
Документацията за участие, Критерии за оценка, показатели стяхната 
относителна тежест и Методика за определяне на комплексната оценка на 
офертите.

25/08/2014 12:00

НЕ

Пълен достъп до Документацията за участие на адрес www.obshtina-gurkovo.com. 
в раздел "Профил на купувача". Финансирането на проекта е 80% от 
Министерство на инвестиционното проектиране и 20% съфинансиране от 
Община Гурково. Отварянето на офертите ще стане на 26.08.2014 г. от 10,00 ч. в 
Заседателната зала на Общински съвет гр. Гурково.
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