
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=2350. 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Услуги 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

“Разработване на единна система типови проекти за архитектурни елементи и 

изработване на проект за благоустройство в района на местност Аладжа 

манастир за нуждите на ДПП Златни пясъци “ : Обособена позиция 1 : 

„Разработване на единна система типови проекти за архитектурни елементи“ 

и Обособена позиция 2 : „Изработване на проект за благоустройство в района 

на местност Аладжа манастир“ 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/задание за проектиране Приложение 1 от настоящата покана. 

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

71220000 

Описание: 
Архитектурно проектиране  

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

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. 

Срок на договора до 3 месеца от неговото подписване. Ако предложения срок 
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за изпълнение на поръчката не е съобразен с определения от Възложителя 

такъв, участника се отстранява от участие. Място на изпълнение на поръчката 

– Република България, град Варна. Прогнозна стойност на поръчката е до 40 

000 лв. без ДДС За Обособена позиция 1 : „Разработване на единна система 

типови проекти за архитектурни елементи“ до 20 000 лв. без ДДС За 

Обособена позиция 2 : „Изработване на проект за благоустройство в района 

на местност Аладжа манастир“ до 20 000 лв. без ДДС Ако предложената цена 

от участник за изпълнение превишава финансовия ресурс, същия се 

отстранява от участие. 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, на адреса посочен в раздел I от публичната покана публикувана в 

РОП- хипервръзка към самостоятелния раздел на поръчката в Профила на 

купувача. Начин на плащане: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши 

плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: -30% от стойността на договора в 

10 дневен срок след представена фактура от Изпълнителя -окончателно 

плащане в размер на 70% в десетдневен 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: 

40000 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 разбират дейности по 

благоустройствено проектиране. 3. Списък на експертите, които ще бъдат 

ангажирани при изработването на проекта по съответните им части, 

придружен от автобиографии,удостоверения за пълна проектантска 

способност *Минимално изискване участникът да разполага с минимум със 

следните ключови експерти: -един архитект -един Ландшафтен архитект - 

инжинер конструктор - геодезист Като всеки от тях да притежава пълна 

проектантска способност по съответната специалност и минимум 3 години 

професионален опит в областта на проектирането. 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. 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 проектирането” по 

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

- попълнен и подписан образец. 5. Декларация за уверение, че в предложената 

цена е спазено изискването за минимална цена в инженерното инвестиционно 

проектиране съгласно Наредба № 1 от 17.05.2004г. за определяне на 

минималните цени в инженерното инвестиционно проектиране. - попълнен 

образец за всяка обособена позиция поотделно; 6. Декларация за приемане 

клаузите на договора - попълнен образец за всяка обособена позиция 

поотделно; 7. Декларация във връзка с чл. 58 от ЗОП (по образец); 

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

всяка обособена позиция поотделно; 9. Предлагана цена - попълнен образец- 



попълнен образец за всяка обособена позиция поотделно; Участниците могат 

да подават оферти за една и повече обособени позиции.При подаване на 

оферта и за двете обособени позиции изискванията по точка 2 и 3 се прилагат 

общо. 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Икономически най-изгодна оферта 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

1) Ценово преложение „Предлагана цена” – K1 – максимален брой точки – 60; 

2) Срок за изпълнение – K2 – максимален брой точки – 40; 12.2. 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 К2 – Срок за изпълнение – с 

максимален брой точки – 40 Оценката се формира по формулата: Минимален 

срок за изпълнение К2 = х 40 = ...... ( брой точки ) Предложен срок от 

участника Комплексна оценка на предложението и крайно класиране на 

участниците Крайната оценка на всеки участник се изчислява по формулата: 

Кк = K1 + K2 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

08/01/2015 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 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 09.01.2015 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: 

07/01/2015 

 


