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ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ДПП "Златни пясъци", ДПП "Златни пясъци" , кк "Златни пясъци" до хотел Зора, За: 

Юлия Тумбаркова, Република България 9007, Варна, Тел.: 052 355591, E-mail: 

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

Място/места за контакт: ДПП "Златни пясъци" , кк "Златни пясъци" до хотел Зора 

Интернет адрес/и: 

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

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

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Услуги 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

„Организиране и провеждане на работни срещи, национален Екофестивал „Златна есен 

в ПП“Златни пясъци“ и фотопленер по проект: „Изпълнение на дейности за устройство 

и управление на ПП „Златни пясъци”, финансиран по ОП „Околна среда 2007 – 2013г.“ 

в изпълнение на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП 

„Златни пясъци” и се изпълнява в рамките на Оперативна програма "Околна среда 

2007-2013" от Дирекция на ПП „Златни пясъци”, по схема BG161PO005/11/3/3.2/06/27, 

Договор № DIR-5113326-C-008 При изпълнение на поръчката следва да се извърши 

организация и провеждане на: -Две работни срещи със собственици и частния бизнес за 

представяне на плана за управление на парка и разясняване на нормите и режимите 

през октомври 2013г. и октомври 2014г., съгласно предоставено от Възложителя 

Техническо задание -Две работни срещи за обществени обсъждания през декември 

2013г. и октомври 2014г., съгласно предоставено от Възложителя Техническо задание - 

Две работни срещи с учители за работа с интерпретативните материали през ноември 

2013г. и ноември 2014г., съгласно предоставено от Възложителя Техническо задание - 

Една национална работна среща с учебни заведения от цялата страна по програмите 

"Екоучилища" и "Учим за гората" през ноември 2013г. , съгласно предоставено от 

Възложителя Техническо задание -Организация и провеждане на национален 

Екофестивал "Златна есен" в ПП "Златни пясъци" три дена през септември 2013г., 

съгласно предоставено от Възложителя Техническо задание - Организация и 
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провеждане на фотопленер е на територията на ПП "Златни пясъци" през октомври 

2013г., съгласно предоставено от Възложителя Техническо задание 

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

79341400 

Описание:  

Услуги, свързани с рекламни кампании  

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

Предмет: „Организиране и провеждане на работни срещи, национален Екофестивал 

„Златна есен в ПП“Златни пясъци“ и фотопленер по проект: „Изпълнение на дейности 

за устройство и управление на ПП „Златни пясъци”, финансиран по ОП „Околна среда 

2007 – 2013г.“ Прогнозна стойност на поръчката е до 49600,00 лв. без ДДС , както 

следва: -Организация и провеждане на две работни срещи със собственици и частния 

бизнес за представяне на плана за управление на парка и разясняване на нормите и 

режимите до 3000,00 лв. без ДДС - Организация и провеждане на две работни срещи за 

обществени обсъждания до 3200,00 лв. без ДДС - Организация и провеждане на две 

работни срещи с учители за работа с интерпретативните материали до 2100,00 лв. без 

ДДС - Организация и провеждане на една национална работна среща с учебни 

заведения от цялата страна по програмите "Екоучилища" и "Учим за гората" до 

15900,00 лв. без ДДС -Организация и провеждане на национален Екофестивал "Златна 

есен" в ПП "Златни пясъци" до 13400,00 лв. без ДДС - Организация и провеждане на 

фотопленер е на територията на ПП "Златни пясъци" до 12000,00 лв. без ДДС 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

49600 BGN 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

община Варна, ПП "Златни пясъци" 

 

NUTS: 

BG331 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Минимално изискване за икономическо и финансово състояние: 1. Участникът следва 

да има специализиран оборот от предоставяне на услуги сходни с предмета на 



обществената поръчка за последните 3 отчетни години (2010, 2011, 2012 год.) в 

минимален размер равен на прогнозната стойност на поръчката. Под „сходни с 

предмета на поръчката” се разбират услуги, свързани с организиране и провеждане на 

събития (конференции, симпозиуми, обучения, семинари, фестивали, форуми, кръгли 

маси, събития за обмяна на опит и/или други мероприятия от подобно естество), 

организирани в България или чужбина. Минимални технически 

изисквания:1.Участниците да имат изпълнен минимум един договор сходен с предмета 

на поръчката. Под „сходни с предмета на поръчката” се разбират услуги, свързани с 

организиране и провеждане на събития (конференции, симпозиуми, обучения, 

семинари, фестивали, форуми, кръгли маси, събития за обмяна на опит и/или други 

мероприятия от подобно естество), организирани в България или чужбина. 

2.Участникът следва да разполага с минимум 2-ма ключови експерти (консултантски 

екип) за изпълнение на поръчката, както следва:Експерт „Организатор”: 

Квалификации, умения и опит: висше образование с придобита образователна степен 

„магистър“ – една от следните специалности :публична администрация, социология, 

туризъм, връзки с обществеността или еквивалентно ;Специфичен професионален опит 

– да има опит минимум 3 /три/ години в организиране и провеждане на публични 

събития.Експерт „Координатор”:Квалификации, умения и опит: висше образование с 

придобита образователна степен „магистър“ /„бакалавър“ една от следните 

специалности :областта на туризма, връзки с обществеността или 

еквивалентно;Специфичен професионален опит – да има минимум 3 /три години общ 

професионален опит, от които поне 2 /две/ години опит в организиране и провеждане 

на срещи, обсъждания, прояви и други публични събития.Под „публични събития ” се 

разбират услуги, свързани с организиране и провеждане на събития (конференции, 

симпозиуми, обучения, семинари, фестивали, форуми, кръгли маси, събития за обмяна 

на опит и/или други мероприятия от подобно естество), организирани в България или 

чужбина. В случай, че бъде избран за изпълнител, участникът се задължава да осигури 

участието на посочените експерти, а в случай на необходимост от промяна – да осигури 

други експерти най-малко със същата квалификация и опит след изрично одобрение на 

Възложителя. Документи за доказване на образование, квалификация и 

опит:Участникът трябва да приложи подробни автобиографии на предложените 

експерти, включени в екипа, от които да е виден опита, с приложени копия от 

документите, удостоверяващи образованието (копия от дипломи) и професионалната 

квалификация (копия от сертификати или други еквивалентни документи). 

Изискуемият специфичен професионален опит се декларира в автобиографията на 

съответния експерт и се доказва с референция възложителя за съответното събитие. 3. 

Участникът следва да притежава удостоверение за регистрация в Регистъра на 

туроператорите и туристическите агенти, воден от министъра на икономиката, 

енергетиката и туризма. Срок за изпълнение на договора е до 31.12.2014 от датата на 

подписване на договора за изпълнение.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" Възложителят извършва плащане , след 

приключване на всяко едно мероприятие и представени: 1. Доклад от мероприятието 2. 

Приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни 3. Регистрационни списъци 

на участниците 4. Снимков материал на електронен носител 5. Фактура за 

мероприятието 

 



КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Икономически най-изгодна оферта 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

Показатели за оценка и относителната им тежест. 1) Ценово преложение „Предлагана 

цена” – K1 – максимален брой точки – 60; 2) Описание на дейностите, които ще бъдат 

изпълнени при изпълнение на обществената поръчка – K2 – максимален брой точки – 

40, в това число: Относителна тежест на показателите и методиката за определяне на 

комплексната оценка на офертата К1 – Предложена цена – с максимален брой точки – 

60 Оценката се формира по формулата: Минимална предложена цена К1 = х 60 = ...... ( 

брой точки ) Предложена цена от участника K2 – Описание на дейностите, които ще 

бъдат изпълнени при изпълнение на обществената поръчка – 40 Описание на 

дейностите, които ще бъдат изпълнени при изпълнение на обществената поръчка 

.Оценката се поставя съобразно съдържанието на разработените програми за отделните 

събития, посочени в Техническото предложение на участника. K2 =10т. Изброени са 

дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение на обществената поръчка , но: - 

посоченото в офертата е твърде бланкетно, липсва аналитичност, като само се 

преповтарят изискванията на възложителя, без да е видно разбирането на участника за 

дейностите или - при описание на дейностите са допуснати противоречия между 

посоченото за различните дейности. K2=15т. Изброени са дейностите, които ще бъдат 

извършени при изпълнение на обществената поръчка. Участникът е посочил какво 

точно предлага да извърши, но: - някои от дейностите са описани общо; не е посочена 

логическата връзка между различните дейности; или - не е посочена връзка между 

дейностите . K2=40т. Дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение на 

обществената поръчка са изброени и детайлно описани. Ясно, задълбочено и 

непротиворечиво участникът е посочил какво конкретно той ще извърши при 

изпълнението на поръчката. Обяснена е логическата обвързаност между различните 

дейности, тяхната последователност. Комплексна оценка на предложението и крайно 

класиране на участниците Крайната оценка на всеки участник се изчислява по 

формулата: Кк = K1 + K2 Получените претеглени оценки се сборуват за всеки участник 

поотделно и комисията класира на първо място и предлага за Изпълнител участникът, 

който е получил най-много точки 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

26/08/2013 16:00 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

ДА 

 

 

 



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

А. Офертата на участника трябва да съдържа задължително следните документи 

(информация), поставени в папка: 1. Административни сведения за участника-попълнен 

образец; 2. Списък на документите съдържащи се в офертата; 3. Заверено копие от 

документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 

23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или 

едноличен търговец, или документ за самоличност, когато е физическо лице. Когато 

участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 

обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако 

участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението; 4. Списък на изпълнени, сходни с 

предмета на поръчката договори през последните три години, определени към датата за 

подаване на оферти с посочване на периода, стойността, получателя и обхвата на 

извършваните дейности , придружен с референции 5. Списък с експертите, които 

участникът ще включи в екипа си, към който следва да бъдат приложени 

документи(копия дипломи, сертификати, референции или други еквивалентни 

документи), доказващи минималните изисквания към експертите, както и автобиогрфия 

и декларации за разположение(по образец) на членовете на екипа. 6. Удостоверение за 

регистрация в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, воден от 

министъра на икономиката, енергетиката и туризма. (копие заверено за вярност) 7. 

Декларация за специализиран оборот, предмет на поръчката, за последните три години. 

8. Декларация за приемане клаузите на договора (по образец). 9. Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката- в отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис «Предложение за изпълнение на поръчката»; 10. Предлагана цена - в отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагана цена»; 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,валидна застраховка за рисковете на 

своята професионална дейност в целия период на изпълнение на договора. 

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 23.08.2013г. 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: 

23/08/2013  
 


