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BG-Варна 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

 

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

България 9000, Варна, Тел.: 052 355591, E-mail: dppzlatni@abv.bg, dnpzlatni@iag.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:  

 

Строителство  

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ:  

 

„Ремонт на експозиционна зала и конферентна зала в ПП „Златни пясъци“ по проект: 

ИД-ПП„Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци”, 

финансиран по ОП „Околна среда 2007 – 2013г.“ по схема BG161PO005/11/3/3.2/06/27, 

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

строително-монтажни работи на зали в сградата на ДПП „Златни пясъци”, както следва: 

1.Ремонт на експозиционна зала: Покриване съществуваща настилка с найлон; 

Очукване подпухнала мазилка; Ръчно пренасяне на отпадъци; Мазилка по стени; 

Гипсова шпакловка по стени и тавани; Боядисване (трикратно) стени и тавани с латекс; 

Демонтаж стара ел. инсталация; Доставка и монтаж СВТ 3х1.5; Доставка и монтаж 

ключ сериен; Доставка и монтаж луминисцентно осветително тяло; Доставка и монтаж 

осветителни тела с насочваща се светлина; Доставка маси; Доставка столове ; Доставка 

(Изработка) и монтаж табло за видовете животни; (Изработка), Доставка и монтаж 

табло за видовете билки (аромати); (Изработка), Доставка и монтаж табло звуци 

животни; (Изработка), Доставка и монтаж на витрини за експозиция 0.8/0.6/0.8; 

Доставка на телевизор LCD 47"; Натоварване и извозване стр. отпадъци на сметище, 

съгласно предоставени от Възложителя количествена сметка и технически 

спецификации, неразделна част от настоящата публична покана. 2.Ремонт на 

конферентна зала: Разбиване и премахване на съществуваща настилка с теракотни 

почи; Разбиване и премахване на съществуваща перваз от теракотни плочи; Направа 

саморазливна замазка по пода; Направа настилка с гранитогрес; Доставка на телевизор 

LCD 47"; Направа деформационни силиконови фуги съгласно предоставени от 

Възложителя количествена сметка и технически спецификации, неразделна част от 

настоящата публична покана. Срок и място за изпълнение на поръчката: Срок за 

изпълнение на договора е до 3 месеца от датата на предаване (с протокол) на 

строителната площадка от Възложителя – Директора на ПП „Златни пясъци” на 

Изпълнителя. Прогнозна стойност на поръчката е до 50 505.75 лв. без ДДС, от които за 



експозиционната зала (за игри) – 34503.25 лв. без ДДС и за конферентната зала – 

16002.50 лв. без ДДС.  

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):  

 

45000000  

 

Описание:  
Строителни и монтажни работи  

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

1. При изготвянето на Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото 

предложение, участниците следва да се съобразяват с образците, предоставени от 

Възложителя в настоящата покана, като не се допуска образците да бъдат изменяни 

както и да бъдат посочвани нулеви стойности или с числа след втория десетичен знак. 

При наличие на числа след втория десетичен знак същите ще бъдат закръглени до 

втори десетичен знак. 2. Участниците в настоящата покана предлагат твърдо 

договорена цена за изпълнение на поръчката, доказана с остойностена количествена 

сметка(предоставена от Възложителя), като неразделна част от ценовото предложение е 

представяне на анализи на единичните цени. 3. При изготвянето на Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката, участникът следва да представи: 3.1. 

Технологичната програма за цялостното изпълнение на поръчката, която да включва: - 

Подробно описание на правилна технологична последователност на демонтажните 

работи в залите; - Технология на изпълнение, съответстваща на техническата 

спецификация ремонтните работи в залите, в т.ч. изработката и монтажа на таблата; - 

Логистика - доставка на необходимите строителни материали и извозване на 

строителните отпадъци, предвиждане на депо, такси, заложени е ед. цени и т.н. 3.2. 

Линеен график за изпълнение на дейностите. Линейния график трябва да съдържа: 1/. 

Описание на видовите ремонтни работи, съгласно приложената техническа 

спесификация за ремонт на залите на ПП”Златни пясъци”; 2/. Времетраене на всяка 

дейност; 3/. Технологична последователност на дейностите. 4. Начин на плащане: 1. В 

срок от 10 дни от датата на подписването на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 

авансово плащане в размер на 30 % (тридесет процента) от цената. 2. Окончателно 

плащане, представляващо 70 % (седемдесет процента) от цената, платимо от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 30 дневен срок, считано от датата на издадената фактура на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, основана на подписан Приемо-предавателен протокол.  

 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:  

 

50506 BGN  

 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:  

 

Община Варна, ПП „Златни пясъци”  

 

 



NUTS:  

 

BG331  

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:  

 

Минимални изисквания към участниците: І. Минимално изискване за икономическо и 

финансово състояние: 1. Участникът следва да има специализиран оборот от 

строително монтажни работи за последните 3 отчетни години (2010, 2011, 2012 год.) в 

минимален размер равен на прогнозната стойност на поръчката. ІІ. Минимални 

технически изисквания: Участниците да имат изпълнен минимум един договор за 

строително монтажни работи.  

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:  

 

Икономически най-изгодна оферта  

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:  

 

Предложение за изпълнение на поръчката - К(тех.) – 60% тежест, в т.ч.: 1. Срок за 

изпълнение - 20% 2. Организационно-техническо решение за изпълнение на поръчката 

- 40% 2.1. Технологична програма за изпълнение на строителството-20% 2.2. Линеен 

график-20% Оценяването на „Предложение за изпълнение на поръчката” ще се 

извърши по формулата: К (тех.) = К1 + К2 Където К1и К2 са оценки по формула на 

техническата част на офертата, както следва: К1 = (Срмин (мес) / Ср участн (мес)) х 20 

където: (Срмин (мес)) – най-ниско предложение по критерия “ Срок за изпълнение”, а 

Ср участн (мес)) – предложение на оценявания участник по същия критерий. К2= К2.1 

+К2.2 К2.1 - Технологична програма за изпълнение на строителството – до 20 точки 

Технологичната програма за цялостното изпълнение на поръчката, трябва да включва: 

1/. Подробно описание на правилна технологична последователност на демонтажните 

работи в залите; 2/.Технология на изпълнение, съответстваща на техническата 

спецификация за ремонтните работи в залите, в т.ч. изработката и монтажа на таблата; 

3/.Логистика - доставка на необходимите строителни материали и извозване на 

строителните отпадъци, предвиждане на депо, такси, заложени с ед. цени и т.н.. 

Комисията преценява съдържанието и пълнотата на посочените документи. Участник 

който не е представил Технологичната програма се отстранява. К2.1 =7 точки - 

Технологичната програма на участника включва само един от трите изискуемите 

елементи; К2.1 =12 точки - Технологичната програма на участника включва два от 

трите изискуемите елементи; К2.1 =20 точки - Технологичната програма на участника 

включва и трите изискуемите елементи; К2.2 - Линеен график – до 20 точки Разглежда 

се представения линеен график за изпълнение на дейностите. Линейния график трябва 

да съдържа: 1/.Описание на видовите ремонтни работи, съгласно приложената 

техническа спесификация за ремонт на залите на ПП”Златни пясъци”; 2/. Времетраене 

на всяка дейност; 3/. Технологична последователност на дейностите. Комисията 

преценява съдържанието и пълнотата на посочения документ. Участник, който не е 

представил линейния график се отстранява. К2.2=7 точки-линеен график на участника 

съдържа само един от трите изискуемите елементи; К2.2=12 точки-линеен график на 

участника съдържа два от трите изискуемите елементи; К2.2=20 точки-линеен график 

на участника съдържа и трите изискуемите елементи; Предлагана цена- 40% К(цена) = 



(Цмин (лв)/ Цучастник (лв)) х 40 където: Цмин. (лв) – най-ниско предложение по 

критерия „Твърдо договорена цена за изпълнение на поръчката ”, а Ц участник (лв) – 

предложение на оценявания участник по същия критерий; Крайното оценяването на 

офертите ще се извърши по формулата: К = К (тех.) + К (цена)  

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:  

 

28/10/2013 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 обединени, документите се представят от всяко физическо или 

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

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

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

извършваните дейности, придружен с референции 5. Декларация за уверение /образец/ 

от извършен оглед. 6. Декларация за специализиран оборот, предмет на поръчката, за 

последните три години. 7 Декларация за приемане клаузите на договора ( по образец ). 

8. Декларация относно обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – попълнен образец, 

че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на 

труда и условията на труд – в случаите по чл. 28, ал. 3. Органите, от които кандидатите 

или участниците могат да получават необходимата информация за задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, са Национална агенция за приходите /НАП/ към Министерство на 

финасите; Национален статистически институт; Национален осигурителен институт 

/НОИ/; Министерство на околната среда и водите и прилежащите му регионални 

инспекции; Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и Агенция по 

заетостта, и двете към Министерство на труда и социалната политика. 9. Техническо 

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

надпис «Предложение за изпълнение на поръчката»; 10. Предлагана цена и линейния 

график - в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагана цена»; 11. 

Договор – проект /подписан/ 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. Публичната покана, образци на документи и други 

приложения са публикувани в профила на купувача, посочен в Раздел I и могат да 

бъдат свободно изтеглени от там. Офертите се подават до 16:00 часа на 28.10.2013г. в 

офиса на проекта в сградата на Дирекция на 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:  

 

25/10/2013 


