Приложение № 1 - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ „ДВУГОДИШЕН ДОКЛАД
НА СТРАНИТЕ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ I КЪМ РКООНИК“
I.
ПРЕДМЕТ, ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ, ЦЕЛ, СРОК И МЯСТО НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА
1. Предмет на обществената поръчка
Избор на изпълнител за изготвяне на Двугодишен доклад на страните от
Приложение I към РКООНИК.
2. Основание за изготвяне
Съгласно Решение 2/СР.17 на Рамковата конвенция на Обединените нации по
изменение на климата ( РКООНИК ), Република България е задължена да представя на
всеки две години на Двугодишен доклад с информация за процеса на изпълнение на
поетите от нея задължение съгласно Конвенцията и Протокола от Киото.
3. Цели на обществената поръчка:
Основна цел на обществената поръчка е изготвянето на Двугодишен доклад на
страните от Приложение I към РКООНИК
Специфична цел:
Аналитична част:
 Инвентаризация на емисии на парникови газове – обобщение на тренда по
сектори и газове, представяне на националната система за емисии на парникови
газове, преизчисления на емисиите в последната инвентаризация, неопределеност
и система за контрол на качеството и осигуряване на качеството
 Количествена цел за намаляване на емисиите – включваща базова година, сектори
и газове, глобален потенциал на затопляне, отчитане на емисиите и поглътителите
от сектор Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство,
използване на международни пазарни механизми за постигане на количествените
цели.
 Оценка на прогреса от приложените политики и мерки в секторите Енергетика,
Транспорт, Индустриални процеси, Използване на разтворители, Селско
стопанство, Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство,
Управление на отпадъци и отпадъчни води, както и оценка на икономическите и
социалните последици от приложените мерките за смекчаване изменението на
климата.
 Изготвяне на прогнози на емисии и поглътители на парникови газове до 2030г. по
сектори и по газове по сценарии с съществуващи мерки (WEM) и сценарии с
допълнителни мерки (WAM).
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 Отчет (ако е наличен) на финансовите ресурси и трансфер на технологии в
развиващите се страни.
Изчислителна част:
 Попълване на таблиците по зададен общ формат за докладване (CTF tables).
4. Срок за изпълнение на обществената поръчка: максималния срок за
изпълнение е 130 дни от датата на сключване на договора.
5. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 (шестдесет) дни, считано от
крайния срок за подаване на офертите.
6. Прогнозна стойност на обществената поръчка: Прогнозната стойност на
обществената поръчка е в размер на 23 100 лв. (двадесет и три хиляди и сто лева) без
включен ДДС и 27 720 лв. (двадесет и седем хиляди седемстотин и двадесет лева) с
включен ДДС.
7. Място на изпълнение на поръчката: гр. София 1000, бул. “Княгиня Мария
Луиза” №22.
II.
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. Обхват и структура
Разработката трябва да съдържа:
ЧАСТ I. Текстови доклад
Глава 1. Инвентаризация на емисии на парникови газове
Глава 2. Количествена цел за намаляване на емисиите
Глава 3. Политики и мерки
Глава 4. Прогнози
Глава 5. Предоставяне на финансова, технологична помощ и изграждане на капацитет в
развиващите се страни
ЧАСТ II. Докладване на таблиците в общия формат за докладване (CТF tables)
2. Етапи, Срокове за изпълнение и приемане на работата
Изпълнението и отчитането се извършва на три етапа, като в рамките на първия
етап, от Изпълнителя се подготвя и изпраща на Възложителя проекта на доклад. Същия
се разглежда от Възложителя и се изпраща становище до Изпълнителя с допълнения и
корекции. В заключителния етап се приема окончателната разработка, изготвената
доклад, от Възложителя, след като в него са отразени всички постъпили бележки и
предложения.
Етап 1: Изготвяне на проект на Двугодишен доклад на страните от Приложение I към
РКООНИК. В срок от максимум 90 календарни дни от датата на подписване на
договора, в зависимост от срока за изготвяне от страна на Изпълнителя.
Етап 2: Срок за изготвяне на становище на Възложителя – 15 дни от датата на
представяне на проекта на доклад
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Етап 3: Срок за представяне на окончателния Двугодишен доклад на страните от
Приложение I към РКООНИК – 10 дни от датата на полученото становище.
Срокът, в договора за изпълнение на услугата ще бъде краен, в т. ч. ще включва и
приемането на работата от страна на Комисията, както и срокът за отстраняване на
бележките и предложенията на Възложителя.
3. Представяне на резултатите
Разработените документи да се представят на английски език на хартиен и
електронен носител съгласно срокът по договора.
4. Технически изисквания към участниците
4.1. Експертен състав
Участникът в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка трябва
да разполага с минимум един експерт, който да има квалификация и правоспособност да
изпълнява качествено в срок и по обем всички задължения на Изпълнителя, описани в
настоящата Техническа спецификация през целия срок на договора.
Експертът за изпълнение на поръчката следва да отговаря на следните минимални
изисквания за професионална компетентност:
1.1. Образование:
Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“ или
еквивалентна образователна степен в областта „Природни науки, математика и
информатика“, професионално направление „Физически науки“ и/или професионално
направление „Науки за земята“ и/или в областта „Технически науки“ или еквивалентни.
Лицата, придобили специалността си извън пределите на Република България следва да
притежават еквивалентна на изискващата се за ключовия експерт.
1.2. Професионален опит:
А) Минимум 3 (три) години професионален опит при разработване на политики и
мерки в областта на изменението на климата, както и в изготвянето на стратегически и/
или нормативни документи на национално ниво.
Б) опит като ръководител или като част от екип в изпълнението на минимум 1
договор/проект, свързан с разработване на политики и мерки в областта на изменението
на климата, както и в изготвянето на стратегически и/ или нормативни документи на
национално ниво;
В предложението за изпълнение на поръчката участникът задължително прилага
автобиографии (CV) на експертите, които ще изпълняват/отговарят за поръчката с
посочена професионална компетентност, в която се посочва образованието, специалност,
професионален опит, изпълнени дейности, изготвени документи и декларация за
разположение на експерта за изпълнение на поръчката, както и да приложи
доказателства, които да доказват професионалната компетентност на експерта .
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Доказателствата могат да включват копия от дипломи, копия от договори,
сертификати, референции от работодатели/възложители и други подходящи документи
доказващи професионалната компетентност на експерта. Всички доказателства се
представят на български език или придружени с превод на български език, ако са на
чужд език.
Не се приемат автореференции от експертите.
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