
Версия за печат 

BG-Варна 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ДПП "Златни пясъци", ул. „Радко Димитриев“, № 10, За: Юлия Тумбаркова, Република 

България 9000, 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: 

"Обслужване на преносими влагозащитни камери със запис на електронен носител и 

захранване, осигуряващо непрекъсната работа" по проект: ”ВO_ПП “Златни пясъци” - 

Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в природен парк 

”Златни пясъци”.рег.№ 5103020-19-662 и се изпълнява в рамките на Оперативна 

програма "Околна среда 2007-2013" от Дирекция на ПП „Златни пясъци”, по схема 

BG161PO005/10/3.0/2/20, Договор рег. № 5103020-C-004 Предметът на обществената 

поръчка е избор на изпълнител за поставяне и демонтаж на преносими влагозащитни 

камери със запис на електронен носител и захранване осигуряващо непрекъсната 

работа три денонощия и снемане на данни. Срок за изпълнение на поръчката - Срокът 

за изпълнение започва да тече от датата на сключване на договор до 31 декември 2014 

год. 

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

50343000, 71351700 

 

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9019987&PHPSESSID=032998e004a10faa7d96d06712ce6388&tab=&act=&header=&header=print
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Описание:  

Услуги по ремонт и поддържане на видеотехника  

Научнопроучвателни услуги  

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

Прогнозна стойност на поръчката е 48 288, 00 лв. без включен ДДС или 57945,60 лв. с 

включен ДДС Брой на камерите – 4. Техническо описание на техниката - Аудио видео 

техника - комплект /мегапикселови камери,влагоустойчив кожух, захранване/, Kamera 

CCTV Sony, артикул SCP-3370 TH 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

48288 BGN 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

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

 

NUTS: 

BG331 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

1.Извършване на дейности по поставяне и демонтаж на преносими влагозащитни 

камери със запис на електронен носител и захранване осигуряващо непрекъсната 

работа. 1.1Подмяна на акумулаторите на 3 денонощия 1.2Зареждане на акумулаторите 

– възложителят осигурява възможност за ползване на ел. мрежа във видеоцентъра на 

територията на ПП „Зл. Пясъци“ •изпълнителят трябва да осигури 4 бр резервни 

акумулатори - 42Ah и 4 бр. зарядни устройства. 1.3 Снемане на данни от преносими 

камери на 2 дни. 1.4Преместване на преносимите камери (монтаж, демонтаж,) на 15 

дни–в подходящи,избрани от изпълнителя точки за монтаж с GPS координати. 

1.5Преносимите влагозащитни камери трябва да се монтират на дърво,храст или замя в 

зависимост от наблюдавания обект и да бъдат добре защитени. 1.6Наблюдението с 

преносимите камери да обхване минимум 30% от биоразнообразието на ПП „Зл. 

пясъци” 1.7 Предоставяне на данните във видеоцентъра за обработване и съхранение на 

данните на 2 дни За изпълнител на настоящата услуга ще бъде избран участник с 

доказана възможност за осигуряване на поръчката: Участникът трябва да докаже 

квалификацията и опита на поне двама специалисти, както следва: 1.Технически 

специалист за работа с GPS устройства, който да може да разчита карти, с познания за 

работа с фото капани - снемане и съхранение на данни, с образование в сферата на 

електрониката и/или информационните технологии. 2. Експерт Еколог -познаване на 

биологията на видовете обитаващи територията на ПП”Зл. пясъци” -да познава 



територията на парка Участникът трябва да докаже, че разполага с високопроходим 

транспорт, необходим при осъществяване дейностите, предмет на поръчката. 

Специфични изисквания към участниците • транспорт до ПП „Златни пясъци” на 

работниците • изпълнителят трябва да осигури 4 бр резервни акумулатори - 42Ah и 4 

бр. зарядни устройства. 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Икономически най-изгодна оферта 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

1) Техническо предложение за изпълнение на поръчката – максимален брой точки – 40, 

в това число: 1.1) «План-програма за изпълнение на поръчката» – K1 – максимален 

брой точки – 20. Оценява се съответствието на плана-програма, предложен от 

участника с изискванията на Възложителя, съгласно техническите спецификации и 

целите, заложени в проекта, пълнотата и обхвата му, методи и дейности за изпълнение 

на поръчката. 1.2) «Оценка на риска» - К2 - максимален брой точки – 10. Оценява се 

обхватността при идентифициране на рисковете и предпоставките, които могат да 

окажат влияние върху изпълнението на договора и адекватността на предложените 

мерки за тяхното управление. 1.3) „Очакван продукт/резултат“ – К3 – максимален брой 

точки - 10 2) Предлагана цена – Ц – максимален брой точки – 60. 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

24/09/2013 16:00 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

ДА 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

А. Офертата на участника трябва да съдържа задължително следните документи 

(информация), поставени в папка: 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 изпълнени договори със сходен предмет 

през последните 3 г. (към датата на подаване на офертата), придружени с 



референции/препоръки за добро изпълнение. Под договор „сходен” с предмета на 

поръчката следва да се разбира договор за техническо обслужване на техника за 

видеозаснемане и/или GPS устройства и/или извършване на видеозаснемане. 

Участникът трябва да има минимум 1 изпълнен договор. 3.3. Участниците да докажат 

наличието на собствен или нает високопроходим транспорт. Изискуеми документи и 

информация за доказване на минималните изисквания: - Списък на изпълнените 

договори за последните 3 г. /към датата на подаване на офертата/, включващ 

възложител/контрагент, предмет на договора, период на изпълнение, стойност и срок 

на договора, референция за минимум 1 изпълнен договор от списъка; Образец № 5. - 

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 

професионални автобиографии, придружени с копия от дипломи, сертификати и др. 

еквивалентни документи. -декларация с описание на високопроходимия транспорт, 

който ще използва участникът при изпълнение предмета на поръчката, придружен със 

съответните документи, доказващи собствеността или ползването му /регистрационен 

талон, договор за наем и др. еквивалентни документи/ 4.Техническо предложениеза 

изпълнение на поръчката–Образец 2. 5.Предлагана цена–Образец 3 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. ВАЖНО: 

Всеки кандидат може да извърши оглед на наличната техника и територията на парка в 

рамките на срока за подаване на оферти. Лице за контакт: Стоян Стоянов тел. 052 35 55 

91. Офертите се подават до 16:00 часа на 24.09.2013г. 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: 

23/09/2013  
 


