ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Извършване на услуга по консултиране и последващо управление във връзка с
участие на Община Чепеларе и кандидатстване за подпомагане по реда на
Наредба №32 на МЗХ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007‐ 2013 г. (ПРСР), подкрепена от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)" .
1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставянето на „Консултантски
услуги и последващо управление във връзка с участие на Община Чепеларе и
кандидатстване за подпомагане по реда на Наредба №32 на МЗХ за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)”.
Настоящата обществена поръчка има за цел да се осигури качествена и ефективна
консултантска помощ на община Чепеларе във връзка с кандидатстването,
последващо управление след одобрение на проекта, включващо правни услуги по
разработване на тръжна документация, подготовка на междинен и финален отчет,
подготовка на заявки за междинно и окончателно плащане.
1.1. Очаквани резултати от изпълнението на поръчката
Очакваните резултати от изпълнителя по настоящата обществена поръчка са следните:
• Успешно предоставена консултантска помощ на община Чепеларе в процеса на
кандидатстване, последващо управление, след одобрение на проекта, включващо
предоставянето на съответните правни услуги, изпълнение и отчитане на проекта в
съответствие със заложения бюджет, срокове, индикатори на проекта и договора за
безвъзмездна финансова помощ;
• Ефикасно подпомагане на община Чепеларе във финансовото и техническо
изпълнение и отчитане на проекта;
• Предоставена консултантска помощ на община Чепеларе в процеса на верификация
на разходите по проекта и изготвяне на искания за средства;
• Изготвени и предоставени в срок тръжни документации, за избор на изпълнители
по проекта;
1.2. Предпоставки и рискове
Към настоящият момент са идентифицирани следните рискове и предпоставки, които
могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, но не се ограничават до
изброените:
Предпоставки за успешното изпълнение на договора за Консултантски услуги:
• Изпълнителят има осигурен пълен достъп до наличните данни, които са
необходими за успешното изпълнение на задълженията му;

• Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички
заинтересовани страни, в рамките на проекта, а именно: възложител, изпълнител на
настоящата поръчка, Държавен фонд «Земеделие»
• Предоставена подкрепа, съдействие и ангажираност от страна на Възложителя на
изпълнителя;
• Изпълнение на задачите, предвидени в рамките на настоящата Техническа
спецификация (задание);
• Наличие на достатъчна информация, с оглед безпроблемното изпълнение на
предвидените дейности.
Идентифицирани рискове заплашващи успешното изпълнение на договора за
Консултантски услуги:
Основните рискове, които могат да доведат до затруднения при изпълнение на задачите,
съгласно настоящето техническо описание са:
• Липса на финансиране от страна на Държавен фонд «Земеделие» - Разплащателна
агенция;
• Затруднения/закъснения при получаване
компетентни органи/заинтересовани страни;

на

информация

от

съответните

• Недостатъчно съдействие и ангажираност от страна на Възложителя;
• Недостатъчно съдействие и ангажираност от страна на Изпълнителя;
• Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на
задачите;
• Закъснения при изготвянето и представянето на тръжните документации по
проекта.
2. ОПИСАНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Избрания изпълнител ще предоставя консултантски услуги на Възложителя
свързани с изпълнението и отчитането на проект: "Представяне на местното природно,
културно и историческо наследство на община Чепеларе, обл. Смолян, чрез прилагане на
информационни технологии".
Екипът на Изпълнителя ще е ангажиран до подаването на искане за средства за
окончателно плащане към Държавен фонд «Земеделие» - Разплащателна агенция. По този
начин Възложителя ще получи пълно подсигуряване с експертна помощ и съдействие при
изпълнение на ангажиментите си по договора за безвъзмездна помощ.
В задълженията на Изпълнителя ще влиза изпълнението на следните основни
дейности:
1. Осигуряване подкрепа на община Чепеларе в процеса на изпълнението и отчитането на
проекта в съответствие националното и европейско законодателство, както и спазване на
нормативните актове, документи указания и инструкции на Програма за развитие на
селските райони за периода 2007-2013г. свързани с управлението и отчитането на
настоящия проект;
2. Осигуряване стриктното изпълнение и недопускане на отклонения от договора за
безвъзмездна финансова помощ между Община Чепеларе и Държавен фонд «Земеделие».
3. Осъществяване на техническо съдействие и предоставяне на консултантска помощ на
община Чепеларе при изготвянето на доклади, становища, писма и кореспонденция със

заинтересованите страни относно изпълнението и отчитането на проекта. Участие в срещи
между представители на Бенефициента – община Чепеларе и заинтересованите страни;
4. Изготвяне на тръжни документации, необходими на Възложителя – община Чепеларе, за
провеждане на процедури за избор на изпълнители по проект: "Представяне на местното
природно, културно и историческо наследство на община Чепеларе, обл. Смолян, чрез
прилагане на информационни технологии"
а) Изготвяне на тръжна документация по реда и условията предвидени в ЗОП за
възлагане на обществена поръчка с предмет: "Представяне на местното природно,
културно и историческо наследство на община Чепеларе, обл. Смолян, чрез прилагане на
информационни технологии";
5. Предоставяне на консултантски услуги на Възложителя – община Чепеларе в процеса
на верификация на разходите по проекта, както и при изготвяне и подаване на искания за
средства пред Държавен фонд «Земеделие» - Разплащателна агенция.
Екипът на избрания Изпълнител ще е ангажиран до подаването на искане за средства за
окончателно плащане към Държавен фонд «Земеделие» - Разплащателна агенция. По този
начин община Чепеларе ще получи експертна консултантска помощ и съдействие при
изпълнение на ангажиментите си по договора за безвъзмездна помощ.
Други задължения към изпълнителя
Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен също:
•

•
•

•

•
•

да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява
пред трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители
или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този
договор;
да спре изпълнението по договора, тогава, когато получи от Възложителя известие
за това;
да предостави, при приключване на настоящия договор, на Възложителя всички
доклади, както и цялата информация, и/или получени материали, както и тези,
които са събирани и подготвени от него при и по повод изпълнението на настоящия
договор;
да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които възникват и
биха могли да възникнат в хода на изпълнението на настоящия договор, като
предложи адекватни решения за тях;
Да осигури достъп за извършване на проверки на място и одити;
Да изпълнява своевременно мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от
проверки на място;

3. ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Срокът за изпълнение на договора е до приключване и отчитане на всички дейности
по проект: "Представяне на местното природно, културно и историческо наследство на
община Чепеларе, обл. Смолян, чрез прилагане на информационни технологии", който ще
се финансира по договор за отпускане на финансова помощ, но не по късно от датата на
внасяне от община Чепеларе в Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, на
искането за окончателно плащане по проекта.
Възложителя и Изпълнителят са длъжни да изпълнят всички свои задължения по
договора в срок не по-късно от датата на внасяне от община Чепеларе в Държавен фонд
„Земеделие” – Разплащателна агенция, на искането за окончателно плащане по проекта.

