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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Дирекция природен парк "Златни пясъци" - Варна, к.к. Златни пясъци, до хотел Зора, 

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: 

Доставки 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

“Доставка на оборудване за нуждите на изпълнение на проект „ИД-ПП Изпълнение на 

дейности за устройство и управление на природен парк „Златни пясъци“ по обособени 

позиции”, както следва: Обособена позиция №1: “Доставка на Базов ГИС, настолен 

софтуер за визуализация на данни и справки за нуждите на изпълнение на проект „ИД-

ПП Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Златни 

пясъци“ на стойност до 6420 лв.без ДДС. Обособена позиция №2: “Доставка на 

Мобилно устройство със софтуер и софтуер за настолен компютър. за нуждите на 

изпълнение на проект „ИД-ПП Изпълнение на дейности за устройство и управление на 

природен парк „Златни пясъци“ на стойност до 21 500 лв.без ДДС. С цел постигане на 

техническа съвместимост на изделията, предмет на двете обособени позиции, 

Възложителят изисква всеки участник да кандидатства и за двете обособени позиции 

едновременно. 
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КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

38112100 

Описание:  

Глобална система за навигация и определяне на местоположението (GPS или 

равностойни)  

 

 

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

Обособена позиция №1: “Доставка на базов ГИС настолен софтуер за визуализация на 

данни и справки за нуждите на изпълнение на проект „ИД-ПП Изпълнение на дейности 

за устройство и управление на природен парк „Златни пясъци“; Следва да се достави 

1бр. лиценз за базов ГИС настолен софтуер за визуализация на данни и справки, 

отговарящ на всички от следните минимални изисквания: Възможност за интегрирано 

използване и представяне на информацията - карти, схеми, таблици, графики и др; 

Възможност за къстъмизация на ГИС платформата посредством обектно-ориентирани 

езици за програмиране и компилатори; Създаване на връзки към Гео БД; Създаване на 

тематични карти; Възможност за атрибутно търсене; Свързване на външни данни с Гео 

БД; Възможност за пространствени заявки; Динамично обновяване на информацията; 

Възможности за анализи от различен тип; Да позволява изграждане, 

подрязване/изрязване, разширяване на линиите, удължаване, разширяване, разделяне на 

обекти, съединяване на обекти.; Да притежава инструменти за георефериране на 

растерни файлове.; Директно четене на векторни формати данни / shapefiles, 

персонална ГеоБД/; Поддръжка на OGC стандарти WMS, WCS,WFS, simple feature 

GML; Възможност за избор на визуализация и печат на различни картографски 

представяния на едни и същи данни;Лесен за използване интуитивен интерфейс.; 

Възможност за интегриране на растерни образи, CAD чертежи, векторна графика, 

атрибутни таблици и SQL бази данни Прогнозна стойност за Обособена позиция № 1- 

до 6420 лв.без ДДС. Обособена позиция №2: “Доставка на Мобилно устройство със 

софтуер и софтуер за настолен компютър за нуждите на изпълнение на проект „ИД-ПП 

Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Златни пясъци“ 

№ Критерии Минимални изисквания I Мобилно устройство – 1 бр. 1 Приемани ГНСС 

сигнали GPS, Глонасс, SBAS 2 Брой приемателни канали 200 3 Тип на приеманите 

ГНСС сигнали GPS: L1 C/A, L2C, L2E Глонасс: L1 C/A, L2 C/A, L2P 4 Издържливост 

на влага и прах IP65 5 Честота на процесора 800 MHz 6 Интегриран Bluetooth Да 7 

Интегриран WiFi Да 8 Интегриран GSM модем Да 9 USB порт Да 10 SD/SDHC слот за 

разширение на паметта 16 GB 11 Поддържани входни формати RTCM 2.x, 3.x 12 

Поддържани изходни формати NMEA-0183 13 Капацитет на вътрешното захранване с 

включен ГНСС приемник За 8 часа непрекъсната работа, без дозареждане на 

акумулаторната батерия 14 Дисплей Тип: Цветен, тъчскрийн, с LED подсветка Размер: 

4.2“ (10.6 cm) Резолюция: 480х640 (VGA) 15 Операционна система Windows Embedded 

Handheld версия 6.5 и по-висока II Мобилен софтуер – 1 брой 1 Поддържани класове 

обекти Точкови, линейни и полигонови 2 Финкционалност за събиране на данни 

Събиране на нови и актуализация на съществуващи данни 3 Тип на поддържаните 

векторни данни Шейп-файлове (shp) 4 Поддържани растерни формати TIFF, JPEG, 



ECW 5 Поддържане на атрибутни данни Текстови, числени, мултимедийни, по 

предварително зададен модел 6 Поддържани координатни системи БГК2005, „1970 г.“ 7 

Поддържани височинни системи Надморски и елипсоидни височини III Офис софтуер – 

1 брой 1 Поддържани класове обекти Точкови, линейни и полигонови 2 

Финкционалност за събиране на данни Събиране на нови и актуализация на 

съществуващи данни 3 Тип на поддържаните векторни данни Шейп-файлове (shp) 4 

Поддържани растерни формати TIFF, JPEG, ECW 5 Поддържане на атрибутни данни 

Текстови, числени, мултимедийни, по предварително зададен модел 6 Поддържани 

координатни системи БГК2005, „1970 г.“ 7 Поддържани височинни системи Надморски 

и елипсоидни височини Прогнозна стойност за Обособена позиция № 2 - до 21 500 

лв.без ДДС. 

 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

27920 BGN 

 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Дирекция природен парк „Златни пясъци” 

 

 

NUTS: 

BG331 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

I.Всяка оферта трябва да съдържа следните документи: 1. Списък на документите, 

съдържащи се в офертата - Свободна форма, подписва се от участника; 2. Оферта за 

участие за съответната обособена позиция (Образци № 1 и 1а) - попълнена и подписана; 

3. Административни сведения (Образец № 2) - попълнен и подписан; 4. Копие от 

документа за регистрация или 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 или документ 

за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, 

представен в официален превод на български език - документът се представя от 

участник/член на обединение/подизпълнител; 5. Декларация за приемане на условията 

в проекта на договор (Образец № 3) - попълнена и подписана за всяка обособена 

позиция поотделно; 6. Справка, включваща информация за специализирания оборот на 

участника от сходни доставки за последните три години /2010, 2011 и 2012/ ; 

Минимално изисквание:Участниците да са реализирали обороти от доставка на 

оборудване подобно с предмета на обособената позиция, общо за последните три 



години не по-малко от 4 000 лв. за обособена позиция 1 и не по-малко от 20 000 лв. за 

обособена позиция 2 7. Списък на основните договори за доставки, сходни с предмета 

на поръчката, изпълнени през последните 3 години, към датата на подаване на 

офертата, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки 

за добро изпълнение/референции, с телефон за връзка с подписалите ги лица. 

Минимално изисквание: Участниците да са изпълнили поне по един договор за 

доставка на оборудване подобно с предмета на всяка обособена позиция, общо за 

последните три години, доказан с препоръка за добро изпълнение. Минималното 

изискване се отнася за всяка обособена позиция поотделно. Участникът може да 

изпълни минималното изискване с доказване и на само един договор, ако в предмета му 

е включено оборудване, подобно с оборудването, предмет и на двете обособени 

позиции. 8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката за всяка обособена 

позиция поотделно - образци № 4 и 4а 6. Предлагана цена за всяка обособена позиция 

поотделно - образци № 5 и 5а II.При подписване на договорите Изпълнителят следва да 

представи документи,издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 и и декларация за липсата на обстоятелствата по 

чл.47, ал.5 от ЗОП. Срока за изпълнение на доставките за всяка една обособена позиция 

поотделно е съгласно предложението на участника, избран заизпълнител, но не повече 

от 1 /един/ месец, считано от датата на подаване на писмена заявка от страна на 

Възложителя. 

 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Икономически най-изгодна оферта 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

За обособена позиция № 1: Предлагана цена - до 70 точки Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката - до 30 точки, от които: - Обучение за работа с техниката – 10 

т. - Срок за изпълнение на доставката – 20т. За обособена позиция № 2: Предлагана 

цена - до 40 точки Техническо предложение за изпълнение на поръчката - до 60 точки, 

от които: - Оценка по техническите критерии – 30 т. - Обучение за работа с техниката – 

10 т. - Срок за изпълнение на доставката – 10т. - Гаранционен срок на предлаганата 

техника – 10 т. 

 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

19/07/2013 16:00 

 

 



ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

ДА 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

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 интернет адрес на Възложителя - 

www.parkzlatnipiasaci.com Оферти се подават до 16:00ч. на 19.07.2013г. в 

деловодството на ДПП „Златни пясъци“– на адрес: гр. Варна, к.к. Златни пясъци, до 

хотел Зора, тел. 052/355561 факс: 052/355541 При изпращане по пощата на офертни 

документи за участие, за дата на подаването им се счита датата на получаване в 

деловодството на ДПП „Златни пясъци“– на адрес: 9007 гр. Варна, к.к. Златни пясъци, 

до хотел Зора, а не датата на изпращане отбелязана на пощенското клеймо. 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 участникът следва да посочи предмета на поръчката, 

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

електронен адрес. 

 

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

19/07/2013  
 


