
BG-Варна 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ДПП "Златни пясъци", гр. Варна ул. ''Р. 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://www.parkzlatnipiasaci.com/?p=2307. 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Услуги 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

“Изработване и внедряване на пет броя софтуерни игри за нуждите на ПП 

Златни пясъци“ 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 изработване и 

внедряване на пет броя софтуерни игри за нуждите на ПП Златни пясъци, 

съгласно техническо задание предоставено от Възложителя, същото е 

достъпно в профила на купувача, посочен в Раздел I. Срок за изпълнение на 

договора е до 60 календарни дни от датата на одобряване на предложените 

проекти Място на изпълнение на поръчката – Република България, град 

Варна. Прогнозна стойност на поръчката е до 10 000 лв. без ДДС Ако 

предложената цена от участник за изпълнение превишава финансовия ресурс, 

същата се отстранява от участие. Изисквания към всяка игра: - След 

приключване на договора авторските права остават за Възложителя; - 

Изпълнителя се задължава да предостави програмния код, графичен дизайн и 

аудио оформление на всяка игра след приключване на договора; - 

Предварително одобрение на графичния дизайн и аудио оформлението за 

всяка една игра от Ръководител Бенефициент на проект ИД-ПП "Златни 

пясъци"; -Обучение на персонала, както и писмени инструкции. - Възможност 

за обновление, надграждане и доразвитие - Възможност за редактиране на 

визуалното и текстовото съдържание След окончателната инсталация се 

подписва приемо-предавател протокол за инсталираните игри. Участникът се 

задължава в рамките на гаранциония срок, определен от Възложителя, а 
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именно 24 месеца от подписване на приемо предавателен протокол за 

окончателно приемане на игрите, да ги поддържа при настъпили проблеми 

при тяхната експлоатация. В рамките на гаранционния срок изпълнителя се 

задължава при настъпили проблеми да реагира (чрез изпращане на 

специалист) в рамките на 48 часа. 

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

48911000 

Описание: 
Софтуерни пакети за компютърни игри  

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

- Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в 

настоящите указанията към публичната покана - Разходите, свързани с 

изготвяне и подаване на офертите са за сметка на Участника. Възложителят 

при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина на 

провеждане и изхода от обществената поръчка. - Участници в обществената 

поръчка могат да бъдат български или чуждестранни физически или 

юридически лица, или обединения между тях. - Когато участникът е 

обединение, което не е юридическо лице, участниците в него следва да имат 

сключено споразумение/договор помежду си, което прилагат към офертата и 

от което да е видно кои лица представляват обединението. Споразумението 

трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че срокът на обединението е 

най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена. - При 

сключването на договор, избраният изпълнител следва да представи 

официални документи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, 

ал. 1, т. 1, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, 

предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър 

или предоставянето им служебно на възложителя и декларации за липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. - В случай, че участниците имат 

нужда от разяснения, те могат да отправят писмено своите питания на адреса, 

посочен в публичната покана до три дни преди изтичане на срока за 

получаване на оферти. На следващия ден, от постъпването на искането, 

Възложителят ще публикува разясненията в сайта на ДПП "Златни пясъци" 

www.parkzlatnipiasaci.com – Профил на купувача, обозначено с ID на 

съответната обществена поръчка в Регистъра на АОП. Начин на плащане: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

както следва: -30% от стойността на договора след сключване на договора -

окончателно плащане в размер на 70% в седемдневен срок от подписването 

на приемо-предавателен протокол за извършените дейности, съгласно 

предмета на договора и техническото задание и след представена фактура от 

Изпълнителя. 

 



ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

10000 BGN 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

община Варна, ПП "Златни пясъци" 

 

NUTS: 

BG331 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Документите, които участникът следва да представи са следните: 1. Оферта 

представяне на участника-попълнен образец; 2. Списък на услугите, които са 

еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 

посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 

извършената услуга; Доказателството за извършената услуга се предоставя 

под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен 

орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 

информация за услугата. *Минимално изискване участниците да имат 

изпълненa минимум една услуга еднаква или сходна с предмета на поръчката. 

Под еднаква или сходна с предмета се разбира изработване и внедряване на 

софтуерни игри. 3. Списък с експертите, които участникът ще включи в екипа 

си, към който следва да бъдат приложени автобиография и декларации за 

разположение (по образец) на членовете на екипа. *Минимално изискване 

участникът да разполага с минимум 2-ма ключови експерти (консултантски 

екип) за изпълнение на поръчката, както следва: Експерт графичен дизайн – 

образователна степен „бакалавър” или „магистър” в сферата на графичния 

дизайн и/или изобразителнто изкуство и/или комуникациите, минимум 3 

годишен професионален опит в създаването на творчески графични проекти 

за софтуерния дизайн, опит в разработването на минимум една софтуерна 

игра. Софтуерен експерт – образователна степен „бакалавър” или „магистър” 

в областта на информационните технологии, минимум 3 години 

професионален опит, опит в разработването на минимум една софтуерна 

игра. 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. 4. Декларация 

за приемане клаузите на договора (по образец); 5. Декларация във връзка с чл. 

58 от ЗОП (по образец); 6.Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката- попълнен образец; 7. Предлагана цена - попълнен образец; 



 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Икономически най-изгодна оферта 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

1) Ценово преложение „Предлагана цена” – K1 – максимален брой точки – 30; 

2) Срок за изпълнение – K2 – максимален брой точки – 30; 3) Представена 

концепция за разработване на софтуерните игри – K3 – максимален брой 

точки – 20; 4) Представена примерна визуализация на една от софтуерните 

игри – К4 – с максимален брой точки - 20; Относителна тежест на 

показателите и методиката за определяне на комплексната оценка на 

офертата К1 – Предложена цена – с максимален брой точки – 30 Оценката се 

формира по формулата: Минимална предложена цена К1 = х 30 = ...... ( брой 

точки ) Предложена цена от участника К2 – Срок за изпълнение – с 

максимален брой точки – 30 Оценката се формира по формулата: Минимален 

срок за изпълнение К2 = х 30 = ...... ( брой точки ) Предложен срок от 

участника K3 – Представена концепция за разработване на софтуерните игри 

– с максимален брой точки – 20 Оценката се формира по следните 

показатели: 10 точки - представената от участника концепция за изработката 

на софтуерните игри отговаря на техническото задание на Възложителя, но е 

твърде схематична и неясна. 15 точки - представената от участника 

концепция за изработката на софтуерните игри отговаря на техническото 

задание на Възложителя, засегнати са и са разработени всички теми посочени 

от Възложителя, но не са постигнати основните цели на Възложителя-игрите 

да са със обучителна насоченост. 20 точки - представената от участника 

концепция за изработката на софтуерните игри отговаря на техническото 

задание на Възложителя, засегнати са и са доразработени всички теми 

посочени от Възложителя. Има представени ясни цели, които ще постигнат в 

обучителен план тези игри. K4 – Представена примерна визуализация на една 

от софтуерните игри – с максимален брой точки – 20 Оценката се формира по 

следните показатели: 10 точки – участникът е представил примерна 

визуализация на някои от игрите/темите, но същите не са взаимосвързани по 

между си. 20 точки – участникът е представил примерна визуализация на 

някои от игрите/темите, същите покриват реално изискванията на 

Възложителя в техническото задание, съществува ясна идея на участника как 

ще изглеждат отделните теми в играта. Комплексна оценка на предложението 

и крайно класиране на участниците Крайната оценка на всеки участник се 

изчислява по формулата: Кк = K1 + K2 + К3 + К4 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: 

02/12/2014 16:00 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

ДА 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Срокът на валидност на офертите следва да е 30 календарни дни,считано от 

последната дата за подаване на оферта.Всички документи в 

офертата,представени от участника на чужд език,следва да бъдат придружени 

с превод на български език.Всички документи, които не са представени в 

оригинал и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат 

заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала”, 

саморъчен подпис на лицето. Оферти се подават в деловодството 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 участникът следва да посочи 

предмета на поръчката,наименование на фирмата,адрес за кореспонденция и 

телефон.При изпращане по пощата на офертни документи за участие в 

процедура,за дата на подаването им се счита датата на получаване в сградата 

на Дирекция ПП "Златни пясъци", кк Златни пясъци, до хотел Зора Дирекция 

ПП "Златни пясъци"предоставя достъп по електронен път до: Публичната 

покана,образци на документи,Техническа спецификация и проекта на 

договор,които са публикувани в профила на купувача на посочения в раздел І 

сайт.; Заседанието на комисията на което ще бъдат отворени офертните 

документи на участниците ще се проведе на 03.12.2014 от 10:00 часа в 

сградата на Дирекция ПП "Златни пясъци", кк Златни пясъци, до хотел Зора. 

На заседанието магат да присъстват лицата определени по чл.68, ал.3 от ЗОП. 

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

29/11/2014 

 


