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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 0889
Поделение: ________
Изходящ номер: 12-00-21 от дата 26/10/2015
Коментар на възложителя:
"Техническа ликвидация на два броя водовземни съоръжения -
публична държавна собственост от находища на минерални води по 
приложение№2 към чл.14, т.2 от Закона за водите"

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Басейнова дирекция Черноморски район
Адрес
ул.Александър Дякович №33
Град Пощенски код Страна
Варна 9000 България
Място/места за контакт Телефон
Варна 052 631447
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж. Иринка Димитрова
E-mail Факс
bdvarna@bsbd.org  052 631448
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://www.bsbd.org/bg/page_70804.html

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
"Техническа ликвидация на два броя водовземни съоръжения"- 
публична държавна собственост от находища на минерални води по 
Приложение №2 към чл.14, т.2 от Закона за водите.
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ:
При реализиране на поръчката следва да бъдат извършени следните 
дейности:
За Сондаж Р-41х, гр. Балчик.Да се изготви технически проект и 
извършат СМР за 1-ви етап на техническата  ликвидация на 
съоръжението. Етап 1-ви включва "Проектиране и изграждане на  
отвеждащ  колектор за аварийно изливащите се от сондажа  
минерални води и заустването им в съществуваща дъждовна 
канализация".
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За Сондаж Р-79 "Шкорпиловци". Да се изготви технически проект и  
извърши техническа ликвидация на минералния сондаж. 

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45000000
Доп. предмети 45240000

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Техническа Ликвидация на 2 бр. водовземни съоръжения - публична 
държавна собственост от находища на минерални води.
Прогнозна стойност
(в цифри): 48166   Валута: BGN
Място на извършване
Черноморски басейнов район код NUTS:
Изисквания за изпълнение на поръчката
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
За изпълнение  на поръчката Изпълнителят е необходимо да осигури 
екип с необходимия състав, образование, професионална 
квалификация и професионален опит в изпълнението на дейности от 
подобен характер. С оглед спецификата на работата, в екипа по 
изпълнение на поръчката е задължително да бъдат включени минимум 
следните ключови експерти:
1. Инжинер хидрогеолог
2. Инжинер сондажно дело
Експертите следва да имат професионален опит минимум три години.
Експертите в екипа следва да съблюдават изискванията на всички 
приложими стандарти и нормативни документи, дори и ако не са 
изрично  упоменати в настоящото задание.
Да изпълняват заложените в техническата спецификация и 
одобрената оферта дейности.
Да съблюдават правилата за безопастност на труда.
В екипа по изпълнение на поръчката може да бъдат включени други 
експерти.Тези експерти следва да имат образование и 
професионален опит, съответстващи на предмета на поръчката.
Изисквания/документи за образование, квалификация и опит:
За доказване на образователно- квалификационна степен се 
представя заверено от участника копие на диплома.
За доказване на общ професионален опит по специалността се 
представя професионална автобиография, както и документи 
(трудова книжка, договори, длъжностни х-ки и др.), 
удостоверяващи съответстващия общ професионален опит.
За доказване на специализиран опит се представят документи 
удостоверяващи извършването на такъв тип дейности(договор, 
референция или други сходни)
Да разполага с механизация, съоръжения и измервателна апаратура, 
за извършване на предвидените обследвания и ремонтни дейности. 
Измервателните уреди да са преминали задължително метрологичен 
контрол.
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ
При изпълнение на поръчката - Техническа ликвидация на двете 
водовземни съоръжения Сондаж Р-41хгр.Балчик, р-н Североизточна 
България  и Сондаж Р-79 Шкорпиловци, р-н Долна Камчия, 
изпълнителят при изготвяне на проектите и дейностите по 
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ликвидациите, следва да спазва изискванията на Наредба 
№1/2007г.,за проучване,ползване и опазване на подземни води,(ДВ, 
бр.87/30.10.2007г) и на изискванията за безопасни условия на 
труд.
Проектите за техническа ликвидация на двете водовземни 
съоръжения следва да бъдат внесени за одобрение от директора на 
БДЧР,след което да се предприемат действия по изпълнението им.
Офертата да съдържа количествено стойностна сметка за 
изготвянето на проектите и изпълнението им.
Офертата да съдържа график за изпълнение на проектните 
работи,изготвен и представен в табличен вид.
В офертата да се предвидят изпитвания за доказване ефективността 
на изпълнение по проекта видове работи.
Офертата да предвиди съставяне и предаване на 
възложителя,екзекутивна  документация- доклад за изпълнените 
работи и получените резултати.
Офертата да предвиди начин на формулиране на възможните рискове 
и определяне на мерките за тяхното преодоляване,в това число 
дефиниране и определяне на относителна тежест за всеки.
След приключване на дейностите да се почистят площадките и да се 
възстановят терените засегнати при изпълнението.
Възстановителните работи да не застрашават съседни близко 
разположени съоръжения, помпени станции и водопроводи за 
минерални води,ВиК, елктро и съобщителни съоръжения.
Изпълнителят при извършване на дейности да  спазва действащото 
законодателство и тези на безопасни условия на труд.
При констатирани забележки от страна на Възложителя, те се 
отстраняват за сметка на Изпълнителя, без предявяване на 
претенции от негова страна.
В хода на работата, при установяване на техническа невъзможност 
за изпълнение определена дейност от заданието, Изпълнителя да 
уведоми незабавно писмено Възложителя.
Офертата да предвиди съставяне и предаване на възложителя, 
екзекутивна документация- доклад за ипълнените работи и 
получените резултати.
Срок за изпълнение на поръчката до  30  дни от сключване на 
договора.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Предложенията на участниците ще се оценяват по следните 
показатели:
а) техническа оценка с относителна тежест 80% включваща 4 
показатела: предложение за документиране за извършените работи; 
план график на дейностите и количествено- стойностна сметка;  
предложение за по кратък срок от обявения; възможност за 
отложено плащане. Формулиране на възможните рискове и определяне 
на мерките за тяхното преодоляване, в това число дефиниране и 
определяне на относителна тежест за всеки.
б) предложена цена, с относителна тежест 20%.

Срок за получаване на офертите
Дата: 04/11/2015 дд/мм/гггг Час: 17:30

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
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Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Офертата се представя в общ запечатан непрозрачен плик с 
посочени: името на поръчката:"Техническа ликвидация на 
водовземни съоръжения" - публична държавна собственост от 
находища на минерални води по Приложение№2 към чл.14, т.2 от 
Закона за водите.,името на участника;адрес за 
кореспонденция;телефон; по възможност факс и електронна 
поща.Офертата се представя в БДЧР - Варна лично от участника или 
от упълномощен от него представител, с куриерска служба или по 
пощата, с препоръчено писмо с обратна разписка на адрес:гр. 
Варна, ул."Ал.Дякович"№33.Не се приемат за участие в процедурата 
и се връщат незабавно на участницитеоферти, които са 
предоставени след изтичане на крайния срок за получаване на 
оферти или незапечатан, прозрачен или скъсан плик.Отварянето на 
офертите ще се извърши на 05.11.2015г.от 10.30 часа, в сградата 
на БДЧР Варна, ул."Ал. Дякович"№33.
Отварянето на офертата е публично и на него могат да 
присъствуват участниците в процедурата или техните упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване и други лица.Публичната покана и образците към нея 
могат да бъдат изтеглени от профила на купувача на възложителя:
http://www.bsbd.org/bg/page_70804.htm.1

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 04/11/2015 дд/мм/гггг
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