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BG-Варна 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Дирекция природен парк "Златни пясъци" - Варна, ул. „Радко Димитриев“, № 10, За: Юлия 
Тумбаркова, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 355561, E-mail: dnpzlatni@nug.bg, Факс: 
052 355541 

Място/места за контакт: Дирекция природен парк "Златни пясъци" - Варна  

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.parkzlatnipiasaci.com. 

Адрес на профила на купувача: www.parkzlatnipiasaci.com. 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Услуги 
 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

Предметът на обществената поръчка е „Избор на изпълнител за извършване на предварителни и 
други проучвания, свързани с дейности по опазване, възстановяване и поддържане на видове и 
местообитания по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни 
пясъци”, Договор № DIR-5113326-C-008, в следните четири обособени позиции: •Об.позиция 1: 
Избор на изпълнител за извършване на дейности по проучвания за възстановяване и спиране 
загубата на открити тревни хабитати:полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 
варовик (Festuco Brometalia) -*6210-важни местообитания за орхидеи;ксеро-термофилни 
съобщества в покрайнините на горите;62С0 *Понто-сарматски степи. •Об.позиция 2: Избор на 
изпълнител за извършване на дейности по проучвания за поддържане популацията на 
консервационно значими видове влечуги жълтокоремник (Pseudopus apodus) и смок-стрелец 
(Coluber caspius), медянка Coronella austriaca, шипоопашата костенурка Testudo hermanni 
boettgeri, шипобедрена костенурка T. graeca ibera, Късокрак гущер Ablepharus kitaibelii, Слепок 
Anguis fragilis, Ливаден гущер Lacerta agilis, Зелен гущер L.viridis,Ивичест гущер 
L.trilineata,Стенен гущер Podarcis muralis,Кримски гущер P.tauricus,Смок мишкар Zamenes 
longissimus, Пепелянка Vipera ammodytes). •Об.позиция 3:Избор на изпълнител за извършване 
на дейности по проучвания за възстановяване на местни растителни съобщества и 
местообитания на мястото на неместни растителни видове, дейности и мероприятия по 
възстановяване и подръжка на местообитания:91Н0- *Панонски гори с Quercus pubescens 
(*Pannonian woods with Quercus pubescens) 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus 



betulus (* Pannonian woods with Quercus petraea and Carpinus betulus);91Z0–Мизийски гори от 
сребнолистна липа (Moesian silver lime woods);91M0 – Балкано – Панонски церово горунови 
гори (Pannonian-Balkanic turkey oak- sessile oak forests),които в момента са залесени със култури 
от черен бор (интродуциран и нетипичен за територията на парка горски вид). •Об.позиция 
4:Избор на изпълнител за извършване на дейности по проучвания за поддържане популациите 
на консервационно значими видове земноводни обикновен тритон (Triturus vulgaris) и 
жълтокоремна бумка (Bombina variegatа),Червенокоремна бумка B.bombina,Сирийска 
чесновница Pelobates syriacus balcanicus,Обикновена чесновница P.fuscus,Голяма крастава жаба 
Bufo bufo, Зелена крастава жаба B.viridis,жаба дървесница Hyla arborea,Горска жаба Rana 
dalmatina) в природния парк. Срок за изпълнение на поръчката-Срокът за изпълнение започва да 
тече от датата на сключване на договори до м.октомври 2014 г. Сроковете на изпълнение по 
обособените позиции са съответно: •Об.позиция 1: Избор на изпълнител за извършване на 
дейности по проучвания за възстановяване и спиране загубата на открити тревни хабитати: 
полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia) - *6210-
важни местообитания за орхидеи;ксеро-термофилни съобщества в покрайнините на горите; 
62С0 * Понто-сарматски степи -31 октомври 2014 год. •Об.позиция 2: Избор на изпълнител за 
извършване на дейности по проучвания за поддържане популацията на консервационно значими 
видове влечуги жълтокоремник (Pseudopus apodus) и смок-стрелец (Coluber caspius)- 31 
октомври 2014 год. •Обособена позиция 3: Избор на изпълнител за извършване на дейности по 
проучвания за възстановяване на местни растителни съобщества и местообитания на мястото на 
неместни растителни видове - 31 октомври 2014 год. •Обособена позиция 4: Избор на 
изпълнител за извършване на дейности по проучвания за поддържане популациите на 
консервационно значими видове земноводни в природния парк - 31 октомври 2014 год. 
 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

90700000 

Описание:  

Услуги, свързани с околната среда  
 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

Обхватът на дейностите по всяка обособена позиция е подробно описан в Техническите 
спецификации - раздел III от документацията за участие, публично достъпна на посочения по-
горе профил на купувача. Прогнозна стойност на поръчката е 43 000 лв. без ДДС или 51 600 лв. 
с включен ДДС. • за Обособена позиция 1 – 5 000 лв. без включен ДДС или 6 000 лв. с включен 
ДДС. • за Обособена позиция 2 – 15 000 лв. без включен ДДС или 18 000 лв. с включен ДДС. • за 
Обособена позиция 3 – 8 000 лв. без включен ДДС или 9 600 лв. с включен ДДС. • за Обособена 
позиция 4 – 15 000 лв. без включен ДДС или 18 000 лв. с включен ДДС. 
 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

43000 BGN 
 



МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

гр. Варна, Територията на ПП „Златни пясъци“ 
 

NUTS: 

BG331 
 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

1.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ-За изпълнител на настоящата услуга за всяка обос.позиция поотделно 
ще бъде избран участник с доказана професионална квалификация в областта на извършване на 
проучвания и изследвания на биологичното разнообразие в защитени територии.С оглед 
гарантиране на качественото изпълнение на проекта,финансиран със средства от ОПОС, 
участникът трябва да разполага с екип от съответните експерти. 2.СПЕЦИФИЧНИ 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 2.1 Участникът трябва да докаже квалификацията и 
опита на експертите в извършване на проучвания и изследвания на биологичното разнообразие 
в защитени територии и в сферата на прилагане на консервационни практики,които предлагат да 
ръководят или да отговарят за извършването на дейностите,чрез предоставяне на 
документи,удостоверяващи тяхната квалификация и опит в изпълнението на подобни 
ангажименти. ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО ОБОС.ПОЗИЦИИ:Участникът 
трябва да докаже,че разполага с необходимите специалисти за предоставяне на услугите за 
съответната обос. позиция,нужни за качественото изпълнение на поръчката,като за всяка 
позиция осигури минимум 2-ма от следните специалисти: По обособена позиция № 1:1.Експерт 
„Ботаника”;Висше образование–научна образователна степен магистър по Екология или 
биология.Стаж по специалността–минимум 3 г.; 2.Експерт „Фитоценология”;Висше 
образование–научна образователна степен магистър по Екология или биология.Стаж по 
специалността–минимум 3 г. 3.Експерт „Географски информационни системи”;Висше 
образование–научна образователна степен магистър по една от специалностите геодезия и 
картография,екология или опит в работата с географски информационни системи,съставяне на 
тематични карти, управление и актуализиране на бази данни. Стаж по специалността минимум 3 
г. По обособена позиция № 2:1.Експерт „Зоология”;Висше образование–научна образователна 
степен магистър по една от специалностите екология или биология.Стаж по специалността 
минимум 3 г. 2.Експерт „Екология или биология“:Висше образование–Висше образование–
научна образователна степен магистър по една от специалностите екология или биология.Стаж 
по специалността минимум 3 г. 3.Експерт „Географски информационни системи”;Висше 
образовани–научна образователна степен магистър по една от специалностите геодезия и 
картография, екология или опит в работата с географски информационни системи,съставяне на 
тематични карти, управление и актуализиране на бази данни.Стаж по специалността минимум 3 
г. По обособена позиция № 3:1.Експерт „Горско стопанство”; „Лесовъдство”-Висше 
образование–научна образователна степен магистър по една от специалностите горско 
стопанство, екология или биология.Стаж по специалността минимум 3 г. 2. Експерт „Екология 
или биология“-Висше образование–научна образователна степен магистър по една от 
специалностите екология или биология.Стаж по специалността минимум 3 г. 3.Експерт 
„Географски информационни системи”;Висше образование–научна образователна степен 
магистър по една от специалностите геодезия и картография,екология или опит в работата с 
географски информационни системи,съставяне на тематични карти, управление и актуализиране 
на бази данни.Стаж по специалността минимум 3 г. За обособена позиция № 4:1.Експерт 



„Зоология“Висше образование–научна образователна степен магистър по една от 
специалностите екология или биология.Стаж по специалността минимум 3 г. 2.Експерт 
„Екология или биология“-Висше образование–научна образователна степен магистър по една от 
специалностите екология или биология.Стаж по специалността минимум 3 години. 3.Експерт 
„Географски информационни системи”; Висше образование – научна образователна степен 
магистър по една от специалностите геодезия и картография, екология или опит в работата с 
географски информационни системи, съставяне на тематични карти, управление и 
актуализиране на бази данни. Стаж по специалността минимум 3 години. Продължава в поле 
"Допълнителна информация" 
 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Икономически най-изгодна оферта 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

(П1): Предложена от участника цена - максимална оценка - 20 точки; (П2): Обосновка и 
стратегия на участника, като част от техническата оферта за изпълнение на договора (под 
формата на резюме/концепция) - максимална оценка 80 точки. Методиката за оценка е еднаква и 
се прилага при оценка на предложенията за всяка една от четирите обособени позиции 
поотделно. Методиката за оценка е подробно описана в раздел V от документацията за участие, 
публично достъпна на посочения по-горе профил на купувача. 
 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

08/04/2013 16:00 
 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

ДА 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Продължение от поле "Изисквания за изпълнение на поръчката": 2.2.Участникът трябва да има 
минимум 1 сключен/изпълнен през последните 3 год./към датата на подаване на 
офертата/договор с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка.Под договор „сходен” с 
предмета на поръчката следва да се разбира договор за проучвания в сферата на 
биоразнообразието (изискването се прилага общо и за 4те обос.позиции, независимо дали 
участникът подава оферта за 1 или повече обос.позиции). -При изготвянето на офертата всеки 
участник, българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, трябва да се придържа 
точно към обявените от Възложителя условия и да представи документи и информация, както 
следва: 1.Оферта за участие,съгласно приложен образец (Образец) 2.Изискуеми документи и 
информация, удостоверяващи статута на участника-Когато не е посочен ЕИК, участниците 
прилагат към своите оферти валидно удостоверение за актуално състояние (оригинал или 
заверено копие).Когато е физическо лице–копие от документ за самоличност. 3.Доказателства за 



техническите възможности и/или квалификация: 3.1.Участникът трябва да докаже 
квалификацията и опита на експертите,които предлага да ръководят или да отговарят за 
извършването на дейностите,чрез предоставяне на документи,удостоверяващи тяхната 
квалификация и опит в изпълнението на подобни ангажименти. 3.2.Участниците трябва да 
представят списък със сключени/изпълнени договори със сходен предмет през последните 3 
год.(към датата на подаване на офертата),придружен с референции/препоръки за добро 
изпълнение. Изискуеми документи и информация за доказване на минималните изисквания: 
1.Списък на сключените/изпълнените договори за последните 3 год./към датата на подаване на 
офертата/, ключващ възложител/контрагент, предмет на договора,период на 
изпълнение,стойност и срок на договора,референции за минимум два изпълнени 
договора;Образец №3. 2.Участникът трябва да докаже,че разполага с необходимите специалисти 
за предоставяне на услугите за обособената позиция,за която кандидатства,нужни за 
качественото изпълнение на поръчката,както е описано в т.4.2.1 от глава ІV "Изисквания към 
участниците" от настоящата документация следва да представи списък на лицата,ангажирани 
при изпълнение на поръчката–Образец4.Ако участникът подава оферта за повече от една 
обособена позиция,то той следва в списъка да посочи кои лица ще бъдат ангажирани при 
изпълнението на всяка обособена позиция поотделно. За доказване на квалификацията за всеки 
член в екипа,трябва да се представи автобиография и копия от дипломи, сертификати и др. 
еквивалентни документи. 3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката–Образец 2 
/попълнен поотделно за всяка обособена позиция,за която кандидатства участникът/ 
4.Предлагана цена – Образец 3 и или 3а /попълнен съответно за всяка обособена позиция,за 
която кандидатства участникът/ * Важно! От участие в обществената поръчка се отстранява 
участник,който представи цена за изпълнение по-висока от съответните максимално допустими 
прогнозни стойности.Всяка цена се посочва в лева със и без ДДС. - ДПП „Златни пясъци“ 
предоставя достъп по електронен път до:Публичната покана,образци на документи и проект на 
договора които са публикувани в профила на купувача на посочения в раздел І профил на 
купувача-www.parkzlatnipiasaci.com - Офертите на участниците ще се приемат всеки работен 
ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. на адрес:гр. Варна,Дирекция на Природен парк„Златни пясъци“,КК 
Златни пясъци,до хотел „Зора”. 
 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

08/04/2013  
 


