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BG-Варна 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ДПП "Златни пясъци", гр. Варна, 9007, КК "Златни пясъци", до хотел "Зора", За: Юлия 

Тумбаркова, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 355561, E-mail: 

dppzlatni@abv.bg, dnpzlatni@nug.bg, Факс: 052 355541 

Интернет адрес/и: 

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

Адрес на профила на купувача: http//parkzlatnipiasaci.com. 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Строителство 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

"Ремонт на 10 броя чешми на територията на ПП "Златни пясъци", в рамките на 

Проект: № DIR-5113326-11-113 „ИД-ПП „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА 

УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ", по 

договор № DIR-5113326-C-008 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна 

програма "Околна среда 2007-2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за 

регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейския съюз, приоритетна ос 3 

"Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие"" При изпълнение на 

поръчката следва да се извършат мероприятия за възстановяване на 10 броя чешми на 

територията на ПП "Златни пясъци" с ориентировъчен обем, както следва: 1.Юбилейна 

чешма – има дебит- Предвидено е закупуване и полагане на PVC тръби в изкоп между 

каптажа и чешмата, Почистване на каптажа и коритото, Изграждане на плочник пред 

фронта на чешмата, Изграждане на отходна тръба. 2.Ковшак чешма няма дебит-

Разкриване на старите тръби свързващи каптажа с чешмата и ще бъдат подменени с 

нови PVC;Почистване на коритата на чешмата и каптажите; Изработване и монтаж на 

капак на чешмата и каптажа; Измазване на коритата;Изграждане на плочник; Заустване 

на отходна тръба.Възстановяване на отходна тръба до водопада; 3.Аладжа чешма-

Почистване на коритата на чешмата;Ремонт и измазване на коритата; Изработване и 

монтаж на стоманобетонен капак.;Отстраняване на теч на водопровода след каптаж 

ВиК;Почистване на асфалтова шахта;Изработка и монтаж на декоративна дървена 

ограда с височина 1,50м./видима част/- 15 м.; Ремонт и почистване на каптаж В и К; 

Изработване и монтаж на стоманобетонен капак на каптаж. 4.1300 год.България – няма 
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дебит. Няма яснота за местоположението на каптажа. Може да е от водопровод на В и 

К: Направа на водосборна шахта. Доставка и монтаж ПЕВП Ф90.Доставка и монтаж 

бетонови капаци Почистване на коритата на чешмата; Ремонтиране на плочник пред 

фронта на чешмата; Изработка на нов захранващ чучурите водопровод. Да се определи 

каптажа на чешмата 5.Св.Седмочисленици: изграждане и ремонт на съществуващ 

плочник пред фронта на чешмата;Измазване на коритата. 6.Йордан Минков - 

Почистване на коритата и дренажен под на чешмата; Изработка и монтаж на стоманени 

чучури; Подмазване корито и възстановяване на стъпала. Зидане на каменна стена 

7.Бежана голяма -пресъхнала: Почистване пространство около чешма и коритата; 

Възстановяване на каменна зидария;Изграждане на плочник пред фронта на 

чешмата;Изграждане на каптаж и свързването му с чешмата;Събаряне компрометирана 

каменна зидария и почистване на камъка.Изработка и монтаж на стоманени чучури 

8.Бежана малка пресъхнала-Почистване пространство около чешма и коритата; 

Възстановяване на каменна зидария;Изграждане на плочник пред фронта на 

чешмата;Изграждане на каптаж и свързването му с чешмата;Събаряне компрометирана 

каменна зидария и почистване на камъка.Изработка и монтаж на стоманени чучури; 9. 

Янакиева-Почистване на плочник, почистване на пространството около чешмата, 

почистване на корито и извозване на отпадъци, изкоп ръчен, направена водосборна 

шахта, с размери 2/1,5м. с бетонови блокчета, чакълена подложка на дъно, доставка и 

монтаж на бетонови капаци 2/0,5м., доставка и монтаж на тръби ПЕВП Ф90, Доставка и 

монтаж ПВЦ тръба Ф110,направа на обратен насип, извозване на излишните; 

10.Харман ери – няма дебит-Почистване пространство около чешма и коритото; 

Почистване на каптажа и изграждане на връзката с чешмата/Изкоп,Доставка и монтаж 

на тръби ПЕВП Ф90 и Доставка и монтаж ПВЦ тръба Ф 110, насип/.Доставка и монтаж 

на плочи от естествен камък 

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

45000000, 45450000, 45300000 

Описание:  

Строителни и монтажни работи  

Други довършителни строителни работи  

Строителни и монтажни работи на инсталации  

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

мероприятия за възстановяване на 10 броя чешми на територията на ПП "Златни 

пясъци", както следва: 1.Юбилейна чешма 2.Ковшак чешма;3.Аладжа чешма;4.1300 

год.България;5.Св.Седмочисленици;6.Йордан Минков; 7.Бежана голяма пресъхнала; 

8.Бежана малка ; 9.Янакиева чешма;10.Харман ери. Конкретните дейности и 

ориентировъчни количества - съгласно приложено КСС Местоположението на чешмите 

е посочено ориентировъчно на карта - приложение № 1 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 



30000 BGN 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

община Варна, ПП "Златни пясъци" 

 

NUTS: 

BG331 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Срокът на изпълнение на поръчката е до 31.12.2014 г. Изпълнителят започва работа 

след получаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя. Финансирането се 

осъществява по договор № DIR-5113326-C-008 за безвъзмездна финансова помощ по 

оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейския съюз" на Проект: 

№ DIR-5113326-11-113 „ИД-ПП „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО 

И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ" Отчитането ще се 

осъществява на база реално изпълнени дейности, по предложените от изпълнителя 

единични цени, съгласно КСС към ценовото предложение. Заплащането ще се 

осъществява по банков път по банковата сметка на изпълнителя на база изпълнено 

Възлагателно писмо, издадена фактура и подписан приемо-предавателен протокол, 

както и всички други документи съгл. Указания на ОПОС. 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Икономически най-изгодна оферта 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

Твърдо договорена цена за цялостно изпълнение на поръчката - 50% Срок за 

изпълнение на договора - 20% Техническо предложение за изпълнение на договора - 

30% 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

27/06/2013 16:00 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

ДА 

 



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

А. Офертата на участника трябва да съдържа задължително следните документи 

(информация), поставени в папка: 1.Административни сведения - попълнен образец 2. 

Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, 

когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за 

самоличност, когато участникът е физическо лице; 3.Предлагана цена; 4.Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката,с валидност 60 дни, считано от крайния срок 

за получаване на оферти, придружено с Технологична програма,Линеен график и 

Анализ на риска.; 5. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора; 6. 

Декларация за запознаване с обекта на място, заверена от представител на 

Възложителя; Б.При подписване на договора,Изпълнителят следва да представи 

документи,издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по 

чл.47, ал.5 от ЗОП В.Публичаната покана,образци на документи и други приложения са 

публикувани в профила на купувача, посочен в Раздел I и могат да бъдат свободно 

изтеглени оттам. Офертите се подават до 16:00 часа на 27.06.2013г. в офиса на проекта 

в сградата на Дирекция ПП "Златни пясъци", кк Златни пясъци, до хотел Зора.Всяка 

оферта трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от 

упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с 

обратна разписка.Върху плика участника следва да посочи предмета на поръчката, 

наименование на фирмата,адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 

електронен адрес. Възложителят определя длъжностни лица, които да получат, 

разгледат и оценят офертите. Същите ще определят реда за разглеждане на офертите и 

ще съставят протокол от работата си. След приемане от страна на Възложителя на 

представения му протокол от работата на длъжностните лица, участниците ще бъдат 

уведомени писмено за резултатите от извършеното оценяване и класиране. 

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

26/06/2013  
 


