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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 1710
Поделение: ________
Изходящ номер: 47 от дата 05/03/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Дирекция на Природен парк - Русенски лом
Адрес
Бул. "Скобелев" - 7
Град
Пощенски код
Страна
Русе
7000
Р.България
Място/места за контакт
Телефон
ДПП Русенски Лом
082 872397
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Цонка Георгиева Христова
E-mail
Факс
hristova@lomea.org
082 828730
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.lomea.org
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.lomea.org

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Управлението на защитените територии се осъществява чрез
регламентирано планиране. Природен парк „Русенски Лом“ има приет
План за управление през 2005 г. Съгласно ЗЗТ, планирането е
извършено за срок от 10 г. В края на планирания период се
предприемат действия за актуализиране плана за управление.
Съгласно Наредбата за изготвяне на планове за управление на
защитените територии, процесът на актуализация повтаря стъпките
и процедурите за изготвяне на нов план за управление. Основна
дейност и задача на ДПП Русенски Лом е през 2014 г. да бъде
изготвено задание за изработване на Плана за управление, което
да бъде внесено в МОСВ за одобрение. Подробните дейности са
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описани в изисквания за изпълнение на поръчката.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

Осн. код
90712000

Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
1. Преглед и изпълнение на дейности и проекти от ПУ
2. Изготвяне на задание за плана за управление
3. Организиране на 2 кръгли маси
4. Организиране на 2 семинара
5. Обществено обсъждане
6. Издаване на карта на ЗЗ Ломовете
Прогнозна стойност
(в цифри): 44000 Валута: BGN
Място на извършване
Територия на природен парк "Русенски Лом"

код NUTS:
BG323

Изисквания за изпълнение на поръчката
Участникът следва да представи:
1. Списък на изпълнени договори през последните три години
назад, считано от датата за подаване на оферти със сходен
предмет, придружен от препоръки за добро изпълнение. Той трябва
да е изпълнил най-малко три договора със такъв предмет.
2. Екип за изпълнение на договора, включващ като минимум:
Експерт по управление на защитени територии
Квалификация и умения:
•Образование по горско стопанство или екология/естествени науки
или еквивалент;
Общ професионален опит:
•Най-малко 3-годишен професионален опит в сферата на управление
и/или планиране, координиране, и работа в системата от защитени
територии.
Специфичен професионален опит:
•Опит в планиране и/или изготвяне на стратегически документи за
развитието/управлението на защитени територии/зони.
Експерт природни местообитания/гори
Квалификация и умения:
•Висше образование в сферата на горското стопанство или
еквивалентна;
Професионален опит:
•Минимум 3-години професионален опит в сферата на
управление/опазване/картиране/инвентаризиране на природни
местообитания/гори, включително устройство, инвентаризация и
стопанисване на горите;
•Опит в изпълнението на минимум един проект, свързан с
проучването на растителното разнообразие в защитени територии,
във връзка с разработването на плановете за тяхното управление
или с управление на гори и горски територии в защитени
територии.
Експерт мониторинг на защитени територии
Квалификация и умения:
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•Висше образование в сферата на
биологичните/социалните/икономическите науки или еквивалентна;
Професионален опит:
•Най-малко 3-годишен професионален опит в сферата на опазване на
биоразнообразието и защитените територии/зони;
•Опит в разработването на стратегически документи, свързани с
планове за управление, мониторинг и оценка на ефективността на
управление на защитени територии.
Експерт връзки с обществеността
Квалификация и умения:
•Висше образование в сферата на социалните/
биологичните /икономическите науки или еквивалентна;
Професионален опит:
•Най-малко 3-годишен професионален опит в провеждане на
публични събития, включително опит в модериране на срещи;
провеждане на семинари и аналогични.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Финансова част (Предлагана цена) - до 40 т.
Специална част - 1,10,20 или 30 т.
Взаимодествие със заинтересованите лица - 1,10,20 или 30 т.
ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ОТНОСИТЕЛНАТА ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ подробно са описани в
документацията, достъпна на интернет страницата www.lomea.org
Срок за получаване на офертите
Дата: 14/03/2014 дд/мм/гггг

Час: 14:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Офертата на участника трябва да съдържа:
Списък на документите ; Административни сведения ; 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; за
чуждестранните юридически лица - еквивалентен документ на
съдебен или административен орган от държавата, в която са
установени, в официален превод; При участници обединения документ, подписан от лицата в обединението, в който
задължително се посочва представляващият; Доказателства за
възможностите и/или квалификация, посочени от възложителя в
публичната покана за обществената поръчка, с цел гарантиране
изпълнението на услугата: Списък на изпълнени договори през
последните три години със сходен предмет; Списък на екипа за
изпълнение на услугата; Сертификати; Препоръки; Декларации на
експертите с необходимите приложение за доказване на опит и
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квалификация за всеки експерт; Предложение за изпълнение на
изискванията на чл. 101б, ал. 1, т. 3 от ЗОП; Ценово
предложение;
В публикуваната документация на страницата www.lomea.org са
достъпни образци за попълване.
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 публичната покана.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 14/03/2014 дд/мм/гггг
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