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BG-Русе
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом", бул. Скобелев 7, За: Цонка Христова,
България 7000, Русе, Тел.: 082 872397, E-mail: info@lomea.org, Факс: 082 828730
Място/места за контакт: Русе, бул. Скобелев 7
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:
1.Установяване разпространението и числеността на видовете от приложение 2 на ЗБР
Добружански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni), Мишевиден сънливец (Myomimus
roachi), Лалугер (Spermophilus citellus (Citellus citellus) и Скачаща (степна) мишка (Sicista
subtilis) в района на Природния парк. 2.Събиране и анализ на погатки на хищни птици за
установяване в тях на определените видове. 3.Анализ на факторите, влияещи върху
разпространението на видовете и възможности за изграждане на биокоридори за
разселването им от установените колонии. 4.Характеристика на тревните събщества, при
установените местообитания на лалугер и хомяк. 5.Анкетни проучвания за
разпространението на видовете и възможни действия за възстановяване на
биокоридорите 6.Оценка възможностите за възстановяване на популациите на
защитените видове
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
92534000, 90721700
Описание:
Услуги по опазване на дивата природа
Услуги, свързани с опазването на застрашените видове
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Всички проучвания и дейности са свързани с Природен парк "Русенски Лом".
Изследванията на местообитанията са в границите на Природния парк; Анкетните
проучвания в населените места в близост до Природния парк.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
57000 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

14.3.2013 г. 11:25 ч.

Съдържание на документ

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9013148&PHPSES...

Природен парк "Русенски Лом"
NUTS:
BG323
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Експертен екип с опит в опазването на поне един от видовете предмет на проучването:
добружански (среден) хомяк, мишевиден сънливец, лалугер и скачаща (степна) мишка
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически най-изгодна оферта
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
Финансова част - до 50 точки - Размер на предлагана цeна - от 0 до 50 точки Специална
част - до 50 точки - Оценка на организация и изпълнение на дейностите, обосновка – 5,
10 или 25 т. - Описани и отчетени възможни рискове при изпълнение на дейностите и
пределожени мерки за преодоляване, мерки за опазване на видовете, предмет на
проучване – 5, 10 или 20 т. - График на изпълнение на услугата – 1, 3 или 5 т.
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
22/03/2013 11:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
ДА
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
22/03/2013
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