
BG-Варна 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

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

Република България 9000, Варна, Тел.: 052 355561, E-mail: dnpzlatni@iag.bg, 

dppzlatni@abv.bg, Факс: 052 355541 

Интернет адрес/и: 

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

Адрес на профила на купувача: http://www.parkzlatnipiasaci.com/?p=2351. 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Строителство 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

Предмет: “Частичен ремонт и поддръжка на 7 туристически маршрута в парка 

, реконструкция на маршрута за хора с увреждания "Природа за всички" и 

отстраняване на стара инфраструктура-премахване на безстопанствени обекти 

на територията на ПП "Златни пясъци “ : Обособена позиция 1 : „ Частичен 

ремонт и поддръжка на 7 туристически маршрута в парка и реконструкция на 

маршрута за хора с увреждания "Природа за всички" на територията на ПП 

"Златни пясъци “ и Обособена позиция 2 : „ Отстраняване на стара 

инфраструктура-премахване на безстопанствени обекти на територията на ПП 

"Златни пясъци “ в изпълнение на проект ИД-ПП „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 БФП № DIR-5113326-

C-008 съгласно техническа спецификация Приложение 1 и количествени 

сметки Приложение 2 от настоящата покана. При изпълнение на поръчката 

следва да бъдат спазени мерките за визуализация и публичност, съгласно 

Насоки за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна 

програма "Околна среда 2007-2013г. 

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

45000000, 45453000, 45112711, 77313000, 45236250, 37535220, 39113600, 4511

0000 
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Строителни и монтажни работи  

Строителни работи по възстановяване и възобновяване  

Строителни работи по оформяне на паркове  

Услуги по поддържане на паркове  

Строителни работи на терени на паркове  

Катерушки за детски игрални площадки  

Пейки  

Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи  

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

Прогнозна стойност на поръчката е до 94 000 лв. без ДДС За Обособена 

позиция 1 : до 64 000 лв. без ДДС, като: За частичен ремонт и поддръжка на 7 

туристически маршрута в парка до 24 000 лв. без ДДС За реконструкция на 

маршрута за хора с увреждания "Природа за всички" до 40 000 лв. без ДДС За 

Обособена позиция 2 : до 30 000,00 лв. без ДДС. Количествата строителни и 

монтажни работи са описани подробно в приложение № 2 към настоящата 

покана. 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

94000 BGN 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

на територията на ПП "Златни пясъци “. 

 

NUTS: 

BG331 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Съгласно техническите спецификации - Приложение № 2 към настоящата 

покана. 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Икономически най-изгодна оферта 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

Показатели за оценка и относителната им тежест за Обособена позиция 1 и 

Обособена позиция 2 Предложение за изпълнение на поръчката - К(тех.)– 

50% тежест, в т.ч.: Срок за изпълнение - 50% Оценяването на „Предложение 

за изпълнение на поръчката” ще се извърши по формулата: К (тех.) = К1 

Където К1 е оценка по формула на техническата част на офертата, както 



следва: К1 = (Срмин (дни) / Ср участн (дни)) х 50 където: (Срмин (дни)) – 

най-ниско предложение по критерия “ Срок за изпълнение”, а Ср участн 

(дни)) – предложение на оценявания участник по същия критерий. 

Предлагана цена- 50% К(цена) = (Цмин (лв)/ Цучастник (лв)) х 50 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) Получените 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: 

08/01/2015 16:00 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

ДА 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Документите, които участникът следва да представи са следните: 9.1. Оферта 

представяне на участника- попълнен образец за всяка обособена позиция 

поотделно; 9.2. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 

години, считано от датата на подаване на офертата, а за строителство, което е 

еднакво или сходно с предмета на поръчката, и придружено от: -посочване на 

публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за 

въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за 

компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на 

която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или -

удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на 

която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, 

както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; 

удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, 

или -копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на 

изпълнените строителни дейности; Минимално изискване: Участникът следва 

да има поне едно изпълнено строителство еднакво или сходно строителство с 

предмета на обществената поръчка през последните пет години, считано от 

датата на подаване на офертата. *За сходни с предмета на поръчката се 

приемат изпълнено строителство, както следва: За Обособена позиция 1 : 

строително монтажни работи. За Обособена позиция 2 : дейности по събаряне 

на инфраструктура и/или сгради и извозване на строителни отпадъци на депо 

за строителни отпадъци *при участие и за двете обособени позиции 

участниците следва да покриват минималните изисквания сборно; 9.3. 

Сертификат на участника за въведена система за управление на качеството 



ISO 9001:2008 (или еквивалентна) с обхват строителство -копие, заверено от 

участника; Минимално изискване: участника да има въведена система за 

управление на качеството с обхват строителство (или еквивалент). Забележка: 

Съгласно чл.53, ал. 4 от ЗОП се дава възможност за представяне и на други 

доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството. 9.4. 

Декларация, че ако участникът бъде избран за изпълнител, преди подписване 

на договора за изпълнение ще предостави на Възложителя копие от 

застраховка “Професионална застраховка в строителството” по смисъла на 

чл.171 от ЗУТ и ще я поддържа валидна за целия срок на договора - попълнен 

и подписан образец. 5. Декларация за приемане клаузите на договора - 

попълнен образец за всяка обособена позиция поотделно; 6. Декларация във 

връзка с чл. 58 от ЗОП (по образец); 7. 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.5 от ЗОП. Органите, от които кандидатите или 

участниците могат да получат 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 финансите; 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 

Министерството на труда и социалната политика. 8.Декларация за извършен 

оглед- попълнен образец за всяка обособена позиция поотделно; 

9.Техническо предложение за изпълнение на поръчката- попълнен образец за 

всяка обособена позиция поотделно. Техническото предложение следва да 

бъде представено и на електронен носител, формат на файла *.doc; 10. 

Предлагана цена- попълнен образец за всяка обособена позиция поотделно. 

Предлаганата цена и нейните приложения следва да бъдат представени и на 

електронен носител във формати, както следва: попълненият образец на 

ценово предложение – формат *.doc, КСС–*.doc и *.xls, анализи - формат, 

избран от участника 

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

07/01/2015 

 


