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Версия за печат 

BG-Варна 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ДПП "Златни пясъци", Дирекция на природен парк "Златни пясъци"кк "Златни пясъци" до х. 

Зора, За: Юлия Тумбаркова, Република България 9007, Варна, Тел.: 052 355561, E-mail: 

dppzlatni@abv.bg, 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: http//parkzlatnipiasaci.com. 

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

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Строителство 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

При изпълнение на поръчката следва да се извършат строително монтажни работи, 

необходими за изпълнението на система за наблюдение за нуждите на ПП „Зл. пясъци”, а 

именно: Изграждане на кабелно трасе включващо следните строително монтажни работи: 

Направа изкоп ІV категория 1.1/0.6, Направа на шурфове за хоризонтален сондаж; Направа 

на шурфове 1.1/1/0.6; Направа хоризонтален сондаж; Рязане на асфалтова настилка; 

Разкъртване на асфалтова настилка; Направа на муфа НН до 6 мм2;Направа суха разделка; 

Разкъртване на тротоар-с тротоарни плочки; Възстановяване на тротоар с плочки-стари; 

Възстановяване на асфалтова настилка-път; Полагане PVC тръби ф110 в изкоп; Полагане 

HDPE тръби ф32 в изкоп; Направа подложка за кабел с пясък и покриване с тухли; Полагане 

на кабел НН в изкоп; Изтегляне на кабел НН в тръби; Изтегляне на оптичен кабел в тръби; 

Изтегляне на кабел FTP в тръби ; Доставка и монтаж на кабелни марки; Направа на кабелна 

разделка НН; Направа на муфа НН; Направа на оптична кабелна муфа; Монтаж РК; Монтаж 

пилон 9.5м; Монтаж кабелна кутия към пилон ; Монтаж камера на пилон; Направа 

комутация кабелни кутии; Направа заземление с 1 кол ; Сфазирофка на кабелна линия НН; 

Изпитване изолация на кабел НН ; Натоварване и извозване на строителни отпадъци; 

Доставка кабел коаксиален RG6; Доставка кабел FTP 4х2х0.51мм за охранителни нужди; 

Доставка кабел отпичен 6 влакна ;Доставка кабел отпичен 12 влакна; Доставка оптична 

кабелна муфа; Доставка кабелна шахта PVC; Доставка ODF; Доставка кабел силов NАYY 

4x6мм2; Доставка кабел силов NАYY 4x4мм2; Доставка кабел силов NАYY 4x10мм2; 

Доставка кабел силов NАYY 3x4мм2;Доставка кабел силов NYY 3x 6 мм2;Доставка кабел 

силов NYY 2x4мм2 ; Доставка кабел силов NАYY 2x6 мм2; Доставка кабел силов NАYY 
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2x2,5мм2; Направа отвор в бетон;Достава на пясък за пресичания и подложка; Доставка 

трошен камък за пресичания; Доставка асфалт; Организация за движение; Монтаж бетонови 

реперни стълбчета.Кабели тип RG 6 и FTP трябва да са медни; не е уточнен типа на 

кабелната шахта, ориентировъчни размети: 1.00/0.80/0.8м ;РК3 кутиите са стандартни – по 

избор, със защита мин IP. 54, да поместят посочената в записката апаратура 

(медиаконвертор и кабелна развивка на оптичния кабел); Пилона е с долен диаметър ф133 – 

посочено е в обяснителната записка и детайл9 на разположение в офиса на ДПП”Зл. 

пясъци);Тухлите са стандартни – единични 8 бр л/м; Кабели NAYY могат да се заменят с 

кабели от същото сечение тип NYY; Количество за натоварване и извозване на строителни 

отпадъци – 400 м3. Точните количества ще се конкретизират с Акт 19 между Възложител и 

Строител. 

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

45000000, 45300000, 45450000 

Описание:  

Строителни и монтажни работи  

Строителни и монтажни работи на инсталации  

Други довършителни строителни работи  

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

Ориентировъчни количества, конкретните дейности и материали - съгласно приложена 

техническа спецификация /КСС/, включена в документацията за участие. Финансирането ще 

се осигури от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” съгласно договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № рег.№ 5153020-С-004, за проект 

”ВO_ПП “Златни пясъци” - Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в 

природен парк ”Златни пясъци”, рег.№ 5103020-19-662. 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

110185 BGN 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Община Варна, природен парк „Златни пясъци” 

 

 

NUTS: 

BG331 
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Срокът на договора е до 31.12.2014 г. Срокът за изпълнение на поръчкта ще се определи 

съобразно предложението на участника, избран за изпълнител.Срокът за изпълнение 

започва да тече от Деня на достъп (означава датата на съставяне и подписване на Протокол 

обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка) и е до 

Датата на подписване на Акт обр. 15 (Дата на приключване). Условията за изпълнение на 

поръчката са описани в проекта на договор, приложен към документацията за участие. 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Икономически най-изгодна оферта 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

Срок за изпълнение на поръчката – тежест 20% и максимален брой точки - 20 

Организационно-техническо решение за изпълнение на поръчката - тежест 30% и 

максимален брой точки - 30 предлаганата цена - тежест 50% и максимален брой точки 50 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

08/08/2013 16:00 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

ДА 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Офертата на участника трябва да съдържа задължително следните документи (информация), 

поставени в папка: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

представляващия участника (в оригинал) 2. Административни сведения - попълнен образец 

№ 1 3. 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; 4. Заверено копие от застрахователна 

полица „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл.171 от ЗУТ; 5. 

Заверено копие от удостоверение за вписване на дружеството в Централния професионален 

регистър на строителя при условията и по реда на Закона за камарата на строителите за 

обекти първа група, трета категория 6. Списък на основните договори за извършени 

подобни с предмета на поръчката дейности през последните 5 години, стойностите, датите и 

получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение (оригинали или копия, 

заверени от участника). Минимално изискване: минимум един изпълнен договор, доказан с 

референция, с телефон за връзка с подписалия референцията; ISO 9001: 2008 и ISO 

14001:2004, свързан с предмета на поръчката. . 7. Списък на лицата, заети пряко с 

изпълнение на поръчката, придружен от документи (дипломи, сертификати или други 

еквивалентни документи-копия заверени за вярност), удостоверяващи квалификацията им. 

8. Предлагана цена с валидност 60 дни, считано от последната дата за подаване на оферти – 
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по образец № 2; 9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката,с валидност 60 дни, 

считано от последната дата за получаване на оферти, придружено с Технологична програма, 

Линеен график и Анализ на риска - по образец № 3; 11. Декларация за приемане клаузите на 

проекта на договора – по образец № 4; 12. Декларация за запознаване с обекта на място, 

заверена от представител на Възложителя – по образец № 5; 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 08.08.2013 г. 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: 

08/08/2013  

 


