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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 

дейности по проучвания за възстановяване и спиране загубата на открити тревни 

хабитати по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП 

„Златни пясъци”, Договор № DIR-5113326-C-008, : При изпълнение на поръчката 

следва да се извършат 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. Срок 

за изпълнение на поръчката-Срокът за изпълнение започва да тече от датата на 

сключване на договор до 31 октомври 2014 год. 

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

90700000 

Описание:  

Услуги, свързани с околната среда  

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9015571&mindsparktb_205320000=true&mindsparktbsupport_205320000=true&PHPSESSID=8f5ec6a750f0044e379a44c11566b68f&tab=&act=&header=&header=print
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КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

1. Извършване на дейности по проучване за устойчиво управление на тревни 

местообитания с кодове 6210 и 62С0 (съгласно приложение 1 на Директивата за 

хабитатите 92/43/ЕЕС); 1.1. Етапи на осъществяване на дейността (поддейности): І-ви 

етап: Провеждане на предварителни проучвания. Да се проведат камерални проучвания 

на наличните към момента публикации за растителността на Природен парк „Златни 

пясъци” и по специално на тревните местообитания; Да се определят външните 

граници на целевите местообитания чрез картиране на терен; Да се направи 

сравнителен анализ на наличните карти на растителността в региона. Да се ползва за 

базова информация проучването от Плана за управление на парка; Да се проследи 

зоогенното натоварване на територията (жив. ед./ха, вида на животните – дребен или 

едър рогат добитък). Да се отчете наличието на открити водоизточници в района. До 

каква степен съсредоточаването на паша в определените места ще доведе до 

допълнително зоогенно натоварване на тези водоизточници. Да се отчете степента на 

въздействие върху местообитанията. Да се проучи продуктивността на сенокосните 

ливади. Да се изготви методика или да се използва готова такава. ІІ-ри етап: Прилагане 

на схеми за схема за устойчиво управление на тревни хабитати , която да се 

актуализира при необходимост; Да се уточнят предварително избрани територии . Да се 

разработи примерна схема за работа, която да се актуализира при необходимост; Да се 

определят постоянни пробни площи. ІІІ-ти етап: Провеждане на пълни 

фитоценологични проучвания. Да се направи пълно фитоценологично проучване на 

видовият състав на растителността в целевите територии; Да се направи оценка на 

проективното покритие, обилие и срещаемост на видовете (по Браун-Бланке). ІV-ти 

етап: Ревизия на фитоценозите и стойностите на индикаторите с цел отчитане на 

динамиката на видовия състав и актуализация на схемата на изпасване. Да се извършва 

ежегодно ревизия на видовия състав и количественото съотношение във фитоценозите 

в периода на вегетация; Да се следят стойностите на индикаторите; Да се направят 

сравнителни анализи между постоянните и временните пробни площи. V-ти етап: 

Сравнителен анализ на стойностите на индикаторите. В резултат на сравнителните 

проучвания и анализи направени през целия период на проекта да се разработи 

оптимална схема за изпасване. Схемата ще бъде част от модела за устойчиво 

управление на тревните местообитания и да може да се прилага и в други площи на 

парка, заети от същите местообитания. 1.2. Доклади Резултатите от отделните дейности 

трябва да бъдат представени в доклади както следва: Междинни доклади. В резултат на 

проучванията по І-ви етап да се представи доклад с резултатите в срок до 30 дни след 

подписване на договора за изпълнение. В резултат на проучванията по ІІ-ри етап да се 

представи доклад с резултатите в срок до 30 юли 2013 год. В резултат на проучванията 

по ІІІ-ти етап да се представи доклад с резултатите в срок до 30 септември 2013 год. В 

резултат на проучванията по ІV-ти етап да се представи доклад с резултатите в срок до 

31 октомври 2014 год. В резултат на проучванията по V-ти етап да се представи доклад 

с резултатите в срок до 31 октомври 2014 год. Всеки от докладите се представя в 2 /два/ 

оригинални екземпляра, на български език, на хартиен носител и в електронен вариант 

на CD в ДПП „Златни пясъци”. Прогнозна стойност на поръчката е 5 000 лв. без 

включен ДДС или 6 000 лв. с включен ДДС. 

 

 



ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

5000 BGN 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Територията на ПП „Златни пясъци“, гр. Варна, Област Варна – Община Варна и 

Община Аксаково, област Добрич – Община Балчик. 

 

NUTS: 

BG331 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ- За изпълнител на настоящата услуга ще бъде избран 

участник с доказана професионална квалификация в областта на извършване на 

проучвания и изследвания на биологичното разнообразие в защитени територии. 

2.СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 2.1 Участникът трябва да 

докаже квалификацията и опита на експерта в извършване на проучвания и 

изследвания на биологичното разнообразие в защитени територии и в сферата на 

прилагане на консервационни практики, които предлагат да ръководи или да отговаря 

за извършването на дейностите, чрез предоставяне на документи, удостоверяващи 

квалификация и опит в изпълнението на подобни ангажименти. Участникът трябва да 

докаже, че разполага със специалист за предоставяне на услугите, нужни за 

качественото изпълнение на поръчката, като осигури минимум един от следните 

специалисти: Експерт „Ботаника”; Висше образование – научна образователна степен 

магистър по Екология или биология Стаж по специалността – минимум 3 години; 

Експерт „Фитоценология”; Висше образование – научна образователна степен магистър 

по Екология или биология. Стаж по специалността – минимум 3 години 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. 

2.2. Участникът трябва да има минимум 1 (един) сключен/изпълнен през последните 

три години/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. 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 1). 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 от участника 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 три години 

(към датата на подаване на офертата), придружен с референции/препоръки за добро 

изпълнение. Под договор „сходен” с предмета на поръчката следва да се разбира 

договор за проучвания в сферата на биоразнообразието. Участникът трябва да има 

минимум 1 (един) сключен/изпълнен договор. 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 подробно описана в раздел V от документацията за участие, публично 

достъпна на посочения по-горе профил на купувача. 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

28/05/2013 16:00 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

ДА 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Продължение от поле "Изисквания за изпълнение на поръчката": Изискуеми документи 

и информация за доказване на минималните изисквания: 1. Списък на 

сключените/изпълнените договори за последните три години /към датата на подаване 

на офертата/, включващ възложител/контрагент, предмет на договора, период на 

изпълнение, стойност и срок на договора, референции за минимум два изпълнени 

договора; Образец № 5. 2. Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимите 

специалисти за предоставяне на услугите, нужни за качественото изпълнение на 

поръчката, както е описано в т. 4.3. от глава ІV "Изисквания към участниците" от 

условията за участие следва да представи списък на лицата, ангажирани при 

изпълнение на поръчката– Образец 6. За доказване на квалификацията за 

специалистите, трябва да се представи автобиография и копия от дипломи, 

сертификати и др. еквивалентни документи. 3. Техническо предложение за изпълнение 

на поръчката – Образец 2. 4. Предлагана цена – Образец 3 * Важно !!! От участие в 



обществената поръчка се отстранява участник, който представи цена за изпълнение по - 

висока от максимално допустимата прогнозна стойност. Цената се посочва в лева със и 

без ДДС. *** Плащанията ще се извършват по следния начин: На междинни доклади – 

след приемане с приемо-предавателен протокол на първи междинен доклад и приемо-

предавателни протоколи за всеки следващ междинни доклади – в размер на 

оферираната от Изпълнителя в Офертата. Окончателни доклади – след приемане с 

приемо-предавателен протокол на окончателния доклад по цената оферирана от 

Изпълнителя в Офертата. *** 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: 

27/05/2013  
 


