Съдържание на документ

BG-Русе
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Дирекция на Природен парк - Русенски лом, Бул. "Скобелев" - 7, За: Милко Сотиров
Белберов

-

Директор,

Р.България

7000,

Русе,

Тел.:

082

872397,

E-mail:

hristova@lomea.org, Факс: 082 828730
Място/места за контакт: ДПП Русенски Лом
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lomea.org.
Адрес на профила на купувача: www.lomea.org.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Проучване на състоянието на местообитанията - георефериране, описание на
началното състояние и теренно заснемане на имотите, предоставени за стопанисване
на ДПП Русенски Лом от АПБ и на закупените имоти, по проект "Опазване на
местообитанията при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП Русенски Лом.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
73111000 (QB43, QB53) , 73210000 (IA24) , 71410000 (QB50)
Описание:
Научни изследвания в областта на естествените, медицинските,
селскостопанските и техническите науки (Относно земя (като собственост) ,
Относно биологичното разнообразие )
Консултантски услуги, свързани с научни изследвания (Възстановяване )
Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие (Относно
флора и фауна )
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Около 400 дка ливади и пасища в ПП Русенски Лом
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
24000 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Територия на природен парк "Русенски Лом"
NUTS:
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BG323
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Кандидатът трябва да представи: • Копие от Лиценз/сертификат за владеене на ГИС,
заверен „Вярно с оригинала"; • Копие на диплом за биологично образование, заверена
„Вярно с оригинала"; • Списък на изпълнени договори през последните три години
(2009,2010 и 2011) със сходен предмет; • Препоръки за добро изпълнение; •
Удостоверение/доказателство за познания по биологично разнообразие.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически най-изгодна оферта
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
- Размер на предлагана цeна - от 0 до 40 точки - Организация и изпълнение на
усугата – 30 т. - Кумулативно притежаване на квалификации за ГИС и
биоразнообразие, оценки и препоръки – 30 т.
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
31/07/2012 12:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Проектна документация може да бъде разгледана в ДПП Русенски Лом. Офертата на
участника трябва да съдържа: Списък на документите , Административни сведения за
участника, Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо
лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът
е физическо лице, При участници обединения - документ, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият, Доказателства за
техническите възможности и/или квалификация, Справка-декларация, съдържаща
списък на договори, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка и
изпълнени през пет години, Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б,
ал. 1, т. 3 от ЗОП и Ценово предложение. Офертата се представя 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 посочва
адрес за кореспонденция , телефон и по възможност факс. Върху плика се изписва
предмета на процедурата.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
31/07/2012
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