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(Research and Restoration of the Essential Filters of the Sea -REEFS) 
 

БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЕ 
седалище и адрес на управление: град София 1233, район Сердика, ж.к. „Банишора”, бл. 54, 
вх. Д, ап. 86, адрес за кореспонденция: гр. София 1233, ул. „Веслец” № 39-41, ет. 4, ап. 11, 
телефон / факс: 02 / 9316183; e-mail: bbf@biodiversity.bg; http://www.bbf.biodiversity.bg   

 
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
за сключване на договор по чл. 18, ал. 6 от ПМС №69/11.03.2013 г. 

 
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 
 
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 
 
Официално наименование: наименование, телефон, факс, адрес за кореспонденция: 
БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЕ 
Адрес:  
1/ Седалище и адрес на управление: град София 1233, район Сердика, ж.к. „Банишора”, бл. 
54, вх. Д, ап. 86, адрес за кореспонденция: гр. София 1233, ул. „Веслец” № 39-41, ет. 4; 
2/ Проект „РИФОВЕ - Изследване и възстановяване на основните филтратори на морето”  
(Research and Restoration of the Essential Filters of the Sea - REEFS); адрес: гр. Варна, ул. 
„Хан Крум” № 11, ет. 2, ап. 5.    
Град: София Пощенски 

код: 1233 
 

Държава: Република 
България 

За контакти: Проект „РИФОВЕ - 
Изследване и възстановяване на 
основните филтратори на морето”  
(Research and Restoration of the 
Essential Filters of the Sea - REEFS); 
адрес: гр. Варна, ул. „Хан Крум” № 11, 
ет. 2, ап. 5.    
Лице/а за контакт: 
1. Виктор Каракехайов, телефон: 052 / 
612 985, 0877 / 299 327;  
e-mail: reefs.bsb@gmail.com; 
2. Юлия Йорданова, телефон: 052 / 
612 985.; e-mail: 
julia.yordanova@biodiversity.bg;  

Телефон: 052 / 612 985.   

Електронна поща: 
reefs@biodiversity.bg 
 

Факс: 052 / 612 985.   

Интернет адрес/и (когато е приложимо) www.bbf.biodiversity.bg 

изпълнение на проект „РИФОВЕ - Изследване и възстановяване на основните филтратори на морето

mailto:bbf@biodiversity.bg
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I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и 
 
� търговско дружество  
X  юридическо лице с нестопанска цел 
� друго (моля, уточнете): 
 

� обществени услуги 
X околна среда 
� икономическа и финансова дейност 
� здравеопазване 
� настаняване/жилищно строителство и 
места за отдих и култура 
� социална закрила 
� отдих, култура и религия 
� образование 
� търговска дейност 
� друго (моля, уточнете): 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 
ІІ.1) Описание 
 
ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката 
или услугата: Доставка на водолазна екипировка и морско оборудване по проект 
„РИФОВЕ - Изследване и възстановяване на основните филтратори на морето” 
(Research and Restoration of the Essential Filters of the Sea -REEFS). 
 
Правно основание: Настоящата процедура се открива и провежда при условията и по 
реда на чл. 7, т. 1, чл. 8, ал. 2, т. 2 и чл. 11 от Постановление № 69 от 11.03.2013 г. за 
условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна 
финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от 
структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз, съвместната 
оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.”, финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство о Норвежкия финансов мехаизъм. 
 
 
 (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който 
съответства на конкретния предмет на  вашата процедура) 
 
(а) Строителство              �   (б) Доставки                  X 

 
(в) Услуги   �                  

� Изграждане  
 
 
�Проектиране и изпълнение 

X Покупка 
 
� Лизинг 
 

Категория услуга: № �� 
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� Рехабилитация, 
реконструкция 
 
� Строително-монтажни 
работи 
 

� Покупка на изплащане 
 
� Наем за машини и 
оборудване 
 
� Комбинация от 
изброените 
 
� Други (моля, пояснете) 
……………........................
............................................ 

(вж. приложение № 3 към 
чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за 
обществените поръчки) 

Място на изпълнение на 
строителството: 
________________________ 
________________________ 
 
код NUTS: � � � � � 

Място на изпълнение на 
доставка: 
______________________ 
______________________ 
 
код NUTS: BG331 

Място на изпълнение на 
услугата: 
____________________ 
____________________ 
 
код NUTS: � � � � � 

I. ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:  
1. Изпълнителят следва да оферира и достави за нуждите на бенефициента 

по посочения по-горе проект водолазна екипировка и морско оборудване. 
2. Водолазната екипировка и морското оборудване, предложено от 

кандидата следва да отговаря на минималните изисквания, посочени в 
таблицата по т. II.2. Кандидатът може да предложи стоки с по-добри 
технически характеристики от посочените в таблицата, но само в случай, 
че покриват всички останали технически изисквания на бенефициента. 

3. Кандидатът следва да посочи в офертата си (на съответното място в 
таблицата, съгласно приложения образец на оферта) марка, модел, вид на 
съответната стока.  

4. Кандидат, посочил по-високи цени от посочените в таблицата по-долу 
максимално допустими стойности, ще бъде отстранен от участие в 
класирането.  

5. При сключване на договора за възлагане на поръчката кандидатът следва 
да представи заверени за вярност с оригинала сертификати (съгласно 
изискванията на бенефициента) или еквивалентни документи (чл. 12, ал. 
3 от ПМС № 69 / 2013 г.), издадени от компетентни органи.  

 
ІІ.1.3) Обособени позиции:   да �  не X 
 
Ако да,  офертите трябва да бъдат подадени  (отбележете само едно): 
 
само за една обособена позиция 
� 
 

за една или повече 
обособени позиции 
� 

за всички обособени 
позиции 
�  
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ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 

 
Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е 
приложимо) 
 

1. 2. 
Екипировка и оборудване / технически спецификации 
(задължителни минимални изисквания на бенефициента) 
 

Количес
т 
во 

1. КОМПЛЕКТ ВОДОЛАЗНА ЕКИПИРОВКА 
1.1. Комплект водолазен костюм (сух, мокър и ръкавици) 
подходящ за средно студени и много студени води: 
1.1.1. сух неопренов костюм, 7мм, с шланг и боне, неопренови 
маншети и гуша,  кевларени наколенки, едър цип и клапани на 
ляво рамо и гърдите, протектор на ципа, сертификат за 
внедрена система за качество ISO 9001:2008 на 
производителя, или еквивалентно; 
1.1.2. мокър неопренов костюм, 5мм, от 2 части - горница с 
преден цип, дълги ръкави и къси крачоли и долница тип 'лонг-
джон' с презрамки, с цип и прикачено боне, с двойна хеланка; 
1.1.3. водолазни ръкавици 5мм с 5 пръста, подсилени с кевлар 
на дланите и пръстите; 
1.2. Маски и шнорхели: 
1.2.1. водолазна маска, черен силикон, темперирано стъкло; 
1.2.2. шнорхел, обикновен, силиконова захапка; 
1.3. Комплект плавници: 
1.3.1. плавници, отворена пета с каишка за стягане, изработени 
от два материала; 
1.3.2. водолазни неопренови боти 5мм, черни, с вулканизирана 
подметка и стопер за каишката на плавниците; 
1.4. Компенсаторен комплект: 
1.4.1 колан, текстилен с метална тока; 
1.4.2. тежести 14 кг/комплект; 
1.5. Комплект водолазни инструменти: 
1.5.1. тройна голяма аналогова конзола, (манометър, 
дълбокомер, компас), големина на всеки от уредите на 
конзолата - мин. 45мм; 
1.5.2. ръчен декомресионен компютър с рестарт и голям лесен 
за разчитане дисплей, режими NORM/FREE/дълбокомер; 
звукова и визуална аларма, Графично изобразяване на 
скоростта на изплуване, Избор между следните възможни 

2 (два) 
комплек
та 
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смеси: смес 1 (въздух, 21-50%), смес 2 (въздух, 21-100%), 
активиране – ръчно или при досег с вода, алгоритъм базиран 
на Buhlmann ZHL-16c, температура - на повърхността и по 
време на спускането, графично изобразяване на скоростта на 
изплуване; сертификат за внедрена система за качество ISO 
9001:2008 на производителя или еквивалентно;  
1.5.3. Нож, мин. 15 см острие от неръждаема стомана, с кания 
с каишка за крака; 
1.5.4. Прожектор, малък, водоустойчивост мин. 100м, LED; 
1.6. Регулатор за студена вода,1ва и 2ра степен, 1ва степен 
балансирана мембрана, регулируема, с антифризна система и 
регулатор-октопус, Сертификат за внедрена система за 
качество ISO 9001:2008 на производителя или еквивалентно; 
1.7. Комплект бутилка: 
1.7.1. жилетка изработена изцяло от 1000 Denier Cordura, 
джобове за тежести с възможност за аварийно изхвърляне на 
баласта; 3 изпускателни клапана, звукова сигнализация, 
вградена към инфлатора; 
1.7.2. Водолазна бутилка 15л стомана, 230 бара работно 
налягане, сертификат за внедрена система за качество в 
съответствие с ISO 9001:2008 на производителя или 
еквивалентно; 
1.8. Други: 
1.8.1. водолазен буй с въже 25 м и флагче, сигнален цвят; 
1.8.2. дъска за писане; 
1.8.3. водолазен сак мин. 65 л. 
2. МОРСКО ОБОРУДВАНЕ  
2.1. Надуваема лодка, 4.20 – 4,5m дължина и тегло до 115 кг, 
полезен товар 7 души,  товароподемност мин.800 кг., 
диаметър на балона мин 50 см. надуваем кил, алуминиеви 
скари; 

1 бр. 

2.2. Комплект оборудване за надуваема лодка: 
2.3.1. котва 1бр.; 
2.3.2. въжета Ф10, капрон, дължина 100 м; 
2.3.3. кука; 
2.3.4. спасителни жилетки 5 бр.; 

1 бр.  

2.3. Извънбордов четиритактов двигател с 12 л резервоар, 15 к. 
с.; с къс ботуш "S"; ръчно управление и ръчно запалване, без 
хидравлика, със стандартен винт; 

1 бр.  

2.4. Подводна камера и осветление: Резолюция на снимки : 
4288x3216(14mp), 3264x2448(8mp), 
2304x1728(4mp),1600x1200(2mp), Резолюция на 
видео:1920x480 (VGA); Водоустойчивост: до 60 м; гумиран 

1 бр.  
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бокс - за по-висока устойчивост и сигурен захват; 
положителна плавучест; работна температура на околната 
среда 0 до 45°С; LED осветление-мин.450 лумена, възможност 
за регулиране на мощността на осветлението, 5 x оптично 
увеличение и 5x дигитално увеличение, цветен LCD дисплей с 
размер мин. 3"; 
2.5. Сонар картиращ; цветен дисплей VGA daylight visible 
минимум 5", работа на 2 честоти (50 Khz и 200 kHz, с вградена 
базова или подробна карта, двучестотен трансдюсер, DGPS- 
функция и поддържащи портове и доказателства за 
възможност за експортиране на координати и дълбочини към 
персонален компютър, кабели, интерфейси, инструкции за 
свързване и софтуер за работа в реално време, водоустойчив 
по IPX7 стандарт или еквивалентно; 

1 бр.  

2.6. Компресор за зареждане на бутилки минимално 100 
л/мин, бензинов двигател; 

1 бр.  

2.7. Цифров фотоапарат за подводни снимки: водоустойчивост 
– най-малко до 60 m дълбочина; минимална резолюция: 14 
мегапиксела,  5x оптично увеличение и 5x дигитално 
увеличение, цветен LCD дисплей с размер мин. 3". 

1 бр.  

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо) 
Максимално допустима стойност:  

 
1. Общата стойност за доставка на стоките, предмет на поръчката не може да 
надвишава: 

 
а) 26 096.00 лв., без ДДС (двадесет и шест хиляди и деветдесет и шест, без 
ДДС);  

 
б) 32 620.00 лв., с ДДС (тридесет и две хиляди шестстотин и двадесет лева, с 
ДДС).  

 
С оглед специфични изисквания към бенефициента, произтичащи от 
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, са определени 
максимално допустими стойности за отделни изделия, посочени в колона 1 от 
таблицата по т. II.2.  
 
Кандидатът може да предложи цени, по-ниски или равни на посочените в 
таблицата максимално допустими стойности за конкретни стоки или групи от 
стоки. 
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1. 2. 3. 4. 
Екипировка и оборудване / 
технически спецификации 
(задължителни минимални 
изисквания на бенефициента) 
 

Коли
чест 
во 

Максимал
но 
допустима 
стойност, 
без ДДС  

Максималн
о 
допустима 
стойност, с 
ДДС  

1. КОМПЛЕКТ ВОДОЛАЗНА 
ЕКИПИРОВКА 
1.1. Комплект водолазен костюм (сух, 
мокър и ръкавици) подходящ за средно 
студени и много студени води: 
1.1.1. сух неопренов костюм, 7мм, с 
шланг и боне, неопренови маншети и 
гуша,  кевларени наколенки, едър цип и 
клапани на ляво рамо и гърдите, 
протектор на ципа, сертификат за 
внедрена система за качество ISO 
9001:2008 на производителя, или 
еквивалентно; 
1.1.2. мокър неопренов костюм, 5мм, от 
2 части - горница с преден цип, дълги 
ръкави и къси крачоли и долница тип 
'лонг-джон' с презрамки, с цип и 
прикачено боне, с двойна хеланка; 
1.1.3. водолазни ръкавици 5мм с 5 
пръста, подсилени с кевлар на дланите и 
пръстите; 
1.2. Маски и шнорхели: 
1.2.1. водолазна маска, черен силикон, 
темперирано стъкло; 
1.2.2. шнорхел, обикновен, силиконова 
захапка; 
1.3. Комплект плавници: 
1.3.1. плавници, отворена пета с каишка 
за стягане, изработени от два материала; 
1.3.2. водолазни неопренови боти 5мм, 
черни, с вулканизирана подметка и 
стопер за каишката на плавниците; 
1.4. Компенсаторен комплект: 
1.4..1 колан, текстилен с метална тока; 
1.4.2. тежести 14 кг/комплект; 
1.5. Комплект водолазни инструменти: 
1.5.1. тройна голяма аналогова конзола, 

2 
(два) 
комп
лекта 

7936.00 лв. 9920.00 лв. 
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(манометър, дълбокомер, компас), 
големина на всеки от уредите на 
конзолата - мин. 45мм; 
1.5.2. ръчен декомресионен компютър с 
рестарт и голям лесен за разчитане 
дисплей, режими 
NORM/FREE/дълбокомер; звукова и 
визуална аларма, Графично 
изобразяване на скоростта на изплуване, 
Избор между следните възможни смеси: 
смес 1 (въздух, 21-50%), смес 2 (въздух, 
21-100%), активиране – ръчно или при 
досег с вода, алгоритъм базиран на 
Buhlmann ZHL-16c, температура - на 
повърхността и по време на спускането, 
графично изобразяване на скоростта на 
изплуване; сертификат за внедрена 
система за качество ISO 9001:2008 на 
производителя или еквивалентно;  
1.5.3. Нож, мин. 15 см острие от 
неръждаема стомана, с кания с каишка 
за крака; 
1.5.4. Прожектор, малък, 
водоустойчивост мин. 100м, LED; 
1.6. Регулатор за студена вода,1ва и 2ра 
степен, 1ва степен балансирана 
мембрана, регулируема, с антифризна 
система и регулатор-октопус, 
Сертификат за внедрена система за 
качество ISO 9001:2008 на 
производителя или еквивалентно; 
1.7. Комплект бутилка: 
1.7.1. жилетка изработена изцяло от 
1000 Denier Cordura, джобове за тежести 
с възможност за аварийно изхвърляне на 
баласта; 3 изпускателни клапана, 
звукова сигнализация, вградена към 
инфлатора; 
1.7.2. Водолазна бутилка 15л стомана, 
230 бара работно налягане, сертификат 
за внедрена система за качество в 
съответствие с ISO 9001:2008 на 
производителя или еквивалентно; 
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1.8. Други: 
1.8.1. водолазен буй с въже 25м и 
флагче, сигнален цвят; 
1.8.2. дъска за писане; 
1.8.3. водолазен сак мин. 65л. 
2. МОРСКО ОБОРУДВАНЕ   
2.1. Надуваема лодка, 4.20 – 4,5m 
дължина и тегло до 115кг, полезен товар 
7 души,  товароподемност мин.800 кг., 
диаметър на балона мин 50 см. надуваем 
кил, алуминиеви скари; 

1 бр. 3120.00 лв. 3900.00 лв.

2.2. Комплект оборудване за надуваема 
лодка: 
2.3.1. котва 1бр.; 
2.3.2. въжета Ф10, капрон, дължина 
100м; 
2.3.3. кука; 
2.3.4. спасителни жилетки 5бр.; 

1 бр.  672.00 лв. 840.00 лв.

2.3. Извънбордов четиритактов двигател 
с 12л резервоар, 15 к. с.; с къс ботуш 
"S"; ръчно управление и ръчно 
запалване, без хидравлика, със 
стандартен винт; 

1 бр.  3908.00 лв. 4885.00 лв.

2.4. Подводна камера и осветление: 
Резолюция на снимки : 
4288x3216(14mp), 3264x2448(8mp), 
2304x1728(4mp),1600x1200(2mp), 
Резолюция на видео:1920x480 (VGA); 
Водоустойчивост: до 60м; гумиран бокс 
- за по-висока устойчивост и сигурен 
захват; положителна плавучест; работна 
температура на околната среда 0 до 
45°С; LED осветление-мин.450 лумена, 
възможност за регулиране на мощността 
на осветлението, 5x оптично увеличение 
и 5x дигитално увеличение, цветен LCD 
дисплей с размер мин. 3"; 

1 бр.  5476.00 лв. 6845.00 лв.

2.5. Сонар картиращ; цветен дисплей 
VGA daylight visible минимум 5", работа 
на 2 честоти (50 Khz и 200 kHz, с 
вградена базова или подробна карта, 
двучестотен трансдюсер, DGPS- 
функция и поддържащи портове и 

1 бр.  2344.00 лв. 2930.00 лв.
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доказателства за възможност за 
експортиране на координати и 
дълбочини към персонален компютър, 
кабели, интерфейси, инструкции за 
свързване и софтуер за работа в реално 
време, водоустойчив по IPX7 стандарт 
или еквивалентно; 
2.6. Компресор за зареждане на бутилки 
минимално 100 л/мин, бензинов 
двигател; 

1 бр.  2032.00 лв. 2540.00 лв. 

2.7. Цифров фотоапарат за подводни 
снимки: водоустойчивост – най-малко 
до 60 m дълбочина; минимална 
резолюция: 14 мегапиксела,  5x оптично 
увеличение и 5x дигитално увеличение, 
цветен LCD дисплей с размер мин. 3". 

1 бр.  608.00 лв. 760.00 лв.

Максимално допустима стойност на 
екипировката и оборудването (общо) 

- 26096.00лв. 32620.00 лв. 

 
 
ІІ.3)  Срок на договора 
 
Срок за изпълнение в месеци �1 или дни: ���� (от сключване на договора) 
Договорът за възлагане на поръчката влиза в сила от момента на подписването му 
от двете страни. Изпълнителят е длъжен да извърши доставката в срок до един месец 
от датата на подписване на договора. 
 
 
 
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 
 
ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата 
 
ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)  
 
1.1.а Гаранция за участие (не повече от 1 на сто от прогнозната стойност на 
договора): 
_____________неприложимо_______________________________________________
 
 
1.1.б Гаранция за добро изпълнение (не повече от 3 на сто от стойността на 
договора за изпълнение): 
____________ неприложимо_______________________________________________ 
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Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 
изпълнение се уреждат в договора за изпълнение. 
                       неприложимо 
 

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 
съответните разпоредби, които ги уреждат: 

Начин на плащане (съглано сключения договор за възлагане на поръчката):  
Цената се заплаща по банков път в български лева, както следва: 

4.1. 50 % (петдесет процента) от общата цена по договора – в срок от 5 (пет) 
работни дни от датата от подписване на договора; 
4.2. 50 % (петдесет процента) от общата цена по договора – в срок от 10 (десет) 
работни дни от датата на подписването на двустранен приемо-предавателен 
протокол за извършената доставка;  
4.3. Във фактурите, които Изпълнителят издава във връзка с доставката, предмет 
на настоящия договор, следва да бъде указано, че оборудването, предмет на 
настоящата поръчка, е закупено с финансиране по Съвместна оперативна програма 
“Черно море 2007-2013 г.” (Joint Operational Programme “BLACK SEA 2007-2013”), 
съфинансирана от Европейския съюз, по (Проект: 1.2.1.65869.86 MIS-ETC 280 / 
договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № 40921/30.05.2012/ titlе "Research 
and REstoration of the Essental Filters of the Sea - REEFS) “Изследване и 
възстановяване на основните филтри на морето”. 
 
 
ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо)     да X   не � 
Ако да, опишете ги: 

1. Приемането на доставката се удостоверява с подписването на 
двустранен приемо-предавателен протокол от страните или от 
упълномощени за това лица.   

2. Място и срок на доставката: адрес: гр. Варна, ул. „Хан Крум” №  11, 
ет. 2, ап. 5, в срок до 1 (един) месец от датата на сключване на 
договора за възлагане на поръчката.  

3. Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 4 от Детайлните правила за допустимост на 
разходите по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 
2007 – 2013 г.”, и в съответствие с чл. 21 от Регламент (ЕО) № 
1638/2006 на Европейския парламент и на съвета, оборудването и 
екипировката, предмет на настоящата процедура за възлагане на 
поръчка, провеждана в изпълнение на договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, в рамките на Съвместна оперативна 
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програма "Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", следва да са с 
произход от: държава-членка на ЕС или държава-получател на 
безвъзмездна финансова помощ от Европейския инструмент за 
добросъседство и партньорство (Алжир, Армения, Азербаджан, 
Беларус, Египет, Грузия, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Молдова, 
Мароко, Палестина, Русия, Сирия, Тунис, Украйна; държава-
получател на безвъзмездна финансова помощ от Инструмента за 
предприсъединителна помощ, съгласно Регламент № 1085/2006 
(Албания, Босна, Хърватска, Македония, Черна гора, Сърбия, Косово 
и Турция); държава-членка на Европейското икономическо 
пространство (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия).  

4. Произходът на стоките се доказва от изпълнителя: а) при доставка на 
стоки с единична цена под 5000.00 евро – с декларация, подписана от 
търговеца (лицето, което представлява търговеца по закон или 
упълномощено от него лице); б) при доставка на стоки с единична 
цена над 5000.00 евро – с официален документ, издаден от 
компетентен орган.   

5. Документите по предходната точка изпълнителят представя при 
подписване на договора за възлагане на поръчката.  

6. Кандидатът следва да се съобрази, при участието си в настоящата 
процедура и изпълнение на договорните си задължения (в случай, че 
бъде избран за изпълнител и с него бъде сключен договор) с 
разпоредбите на действащото в Република България законодателство, 
включително и с правилата на Съвместна оперативна пробрама 
„Черноморски Басейн 2007 – 2013 г.”. Актуална информация за тази 
оперативна програма може да бъде намерена на официалната 
страница на Министерство на регионалното развитие (МРР).  

 
 
 
ІІІ.2) Условия за участие  
 
ІІІ.2.1) Правен статус 
Изисквания към кандидатите: Кандидат за изпълнител може да бъде всяко 
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни 
обединения. 
 
Изискуеми документи: 
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1. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 и ал.5 от Постановление № 69 / 11.03.2013 на 

Министерския съвет  
2. За юридическите лица: Декларация с посочване на ЕИК или Удостоверение 

за актуално състояние, издадено не по-рано от 6 месеца от крайния срок за 
подаване на офертата (за структури регистрирани по закони, различни от 
Търговския закон) / Извлечение от Търговския регистър на Република 
България (за структури регистрирани по Търговския закон) – заверено 
„Вярно с оригинала” копие с подпис и печат на кандидата;  
За физическите лица - копие от документа за самоличност, заверено „Вярно с 
оригинала” и подпис. 
     Когато участникът е чуждестранно лице се представят еквивалентни 
документи за регистрация съобразно националното му законодателство. 
Документите представени на чужд език следва да бъдат придружени с превод на 
български език, извършен от заклет преводач. 
     Всички документи, които не се изискват в оригинал или нотариално заверено 
копие, следва да се представят в заверено от участника копие, като за такъв 
документ се счита този, при който върху копието на документа на всяка 
страница представляващия участника е поставил надпис „Вярно с оригинала“, 
подпис и мокър печат.  

 
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 13, ал. 4) 

Изискуеми документи и информация 
 
неприложимо 

Минимални изисквания (когато е 
приложимо): 
неприложимо 

 
 
ІІІ.2.3) Технически възможности и квалификация (по чл. 13, ал. 6) 
 
Изискуеми документи и информация 
 
неприложимо 
 

Минимални изисквания (когато е 
приложимо): 
неприложимо 
 

 
РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 
 
ІV.1) Критерий за оценка на офертите 
 
Критерий за  оценка на офертите 



 
 

14 
  
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 

2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по 
договор No 40921/30.05.2012, сключен между Министерство на регионалното развитие и туризма на 

Румъния, в качеството му на Съвместен управляващ орган и Българска фондация „Биоранообразие”” за 
изпълнение на проект „РИФОВЕ - Изследване и възстановяване на основните филтратори на морето”  

(Research and Restoration of the Essential Filters of the Sea -REEFS) 
 

(моля, отбележете приложимото) 
най-ниска цена                                                            X 
или 
икономически най-изгодна оферта                         � 
 
� показатели, посочени в Методиката за оценка 
 
 
Показатели 
1. ______________ 
2. ______________ 
3. ______________ 
 

Тежест 
________________ 
________________ 
________________ 
 

Показатели 
4. ______________ 
5. ______________ 
5. ______________ 
 

Тежест 
________________ 
________________ 
________________ 
 

 
(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата 
критерии за подбор, представляващи минимални изисквания за икономическо и 
финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности на 
кандидатите.) 
 
 
 
ІV.2) Административна информация 
 
ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ: 
 
Договор № 40921 / 30.05.2012, сключен между Министерство на регионалното 
развитие и туризма на Румъния, в качеството му на Съвместен управляващ орган и 
Българска фондация Биоразнообразие, за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, финансиран по Съвместната оперативна програма на „Черноморския 
басейн 2007 г. - 2013 г.” на Европейския съюз. 
 
ІV.2.2) Условия за получаване на поканата и документацията за участие - 
спецификации и допълнителни документи  

Поканата и документацията за участие, както и допълнителна информация, могат 
да бъдат получени на следния адрес на Възложителя: Българска фондация 
Биоразнообразие, проект „РИФОВЕ - Изследване и възстановяване на основните 
филтратори на морето”  (Research and Restoration of the Essential Filters of the Sea - 
REEFS); адрес: гр. Варна, ул. „Хан Крум” № 11, ет. 2, ап. 5; телефон: 052 / 612 985.  
ІV.2.3) Срок за подаване на оферти  
 
Дата: 10/07/2013 (дд/мм/гггг)                  Час: 17.00 часа 
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Оферти могат да бъдат подавани на следния адрес: гр. Варна, ул. „Хан Крум” № 
11, ет. 2, ап. 5 (Срокът по чл. 11, ал. 1, т. 10 от ПМС № 69 / 2013 г. не може да бъде 
по-кратък от срока за публичен достъп до поканата).  
 
ІV.2.4) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата: 
 

 
1. http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен 

портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от 
Заключителните разпоредби) 

 
          2. http://www.bbf.biodiversity.bg (интернет адрес на Българска фондация 
„Биоразнообразие”) - (интернет адреса на възложителя в случай  че има такъв) 
 
 
ІV.2.5) Срок на валидност на офертите  
 
До ��/��/���� (дд/мм/гггг) 
или  
в месеци: ��� или дни: 90 (от крайния срок за получаване на оферти) 
 
ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите 
Дата: 11/07/2013 (дд/мм/гггг)  
Час: 11.00 часа 
Място (когато е приложимо): Офис на БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ 
БИОРАЗНООБРАЗИЕ, Проект „РИФОВЕ - Изследване и възстановяване на 
основните филтратори на морето”  (Research and Restoration of the Essential Filters 
of the Sea - REEFS); адрес: гр. Варна, ул. „Хан Крум” № 11, ет. 2, ап. 5.   (когато е 
приложимо)      да X       не � 
_______________________________________________________________________
Обстоятелства, водещи до отстраняване на кандидата от процедурата: 

1. Участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства не се 
приема за участие в процедурата и офертата му се връща незабавно, 
когато: а) Представената оферта е постъпила в незапечатан, 
прозрачен или с нарушена цялост плик; б) Представената оферта е 
постъпила след изтичане на крайния срок. 

2. Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря 
на законовите изисквания или на някое от условията на 
Бенефициента, отразени в настоящата публична покана. 

http://www.eufunds.bg/
http://www.bbf.biodiversity.bg/
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Условия за сключване на договор за изпълнение на поръчката: 
С определения за изпълнител кандидат ще бъде сключен договор по реда на  

Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за доставка на оборудването. 
1. Бенефициентът не сключва договор с кандидат, който е: 

1.1. осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните престъпления: 
а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари; 
б) подкуп; 
в) участие в организирана престъпна група; 
г) престъпления против собствеността; 
д) престъпления против стопанството; 
1.2. обявен в несъстоятелност; 
3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 
законодателството на страната, в която лицето е установено или 
регистрирано. 

2. Липсата на обстоятелствата по ал. 1 се доказва от кандидатите: 
1. при подаване на офертата - с декларация; 
2. при сключване на договора със: 
а) документи, издадени от съответните компетентни органи преди 
сключването на договора, и/или 
б) извлечение от електронен регистър, заверено от кандидата, и/или 
в) декларация съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е 
установен. 

3. Когато кандидатите са юридически лица, изискванията на ал. 1, т. 1 се 
прилагат, както следва: 
3.1. при събирателно дружество - за всеки съдружник или друго лице, които 
имат право да управляват и/или да представляват дружеството; 
3.2. при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници; 
3.3. при дружество с ограничена отговорност - за управителя или 
управителите, а ако такива не са определени при еднолично дружество с 
ограничена отговорност - за едноличния собственик на капитала; 
3.4. при акционерно дружество - за овластените от устава, съвета на 
директорите, съответно от управителния съвет с одобрение на надзорния 
съвет, едно или няколко лица от съставите им да представляват дружеството, 
а при липса на изрично овластяване - за всички членове на съвета на 
директорите, съответно на управителния съвет; 
3.5. при командитно дружество с акции - за един или няколко изпълнителни 
членове, на които съветът на директорите е възложил управлението на 
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дружеството; 
3.6. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата; 

4. Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, изискванията на 
ал. 1 и 5 се прилагат и за подизпълнителите.; 

5. Кандидатите, избрани за изпълнители, при сключване на договор за 
изпълнение следва да представят: документи, издадени от съответните 
компетентни органи преди сключването на договора, и/или извлечение от 
електронен регистър, заверено от кандидата, и/или декларация съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, с които да 
удостоверят липсата на обстоятелствата по чл.22, ал.1 от ПМС No69 / 2013г.  

6. Договорът с избрания кандидат следва да бъде сключен в срок не по-дълъг от 
30 дни от утвърждаване на протокола за избор на изпълнител. Той следва да 
съответства на приложения в документацията проект и да е допълнен с всички 
предложения от офертата на кандидата. Договорът може да бъде изменян или 
допълван само след писмено съгласуване с Договарящия орган, с изключение 
на случаите по чл. 20, ал. 4 от ПМС № 69 / 2013 г. 

 
 
 
РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ 
ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ  
 
А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящия 
пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да 
съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.): 

1. За юридическите лица: Декларация с посочване на ЕИК или Удостоверение за актуално 
състояние, издадено не по-рано от 6 месеца от крайния срок за подаване на офертата (за 
структури регистрирани по закони, различни от Търговския закон) / Извлечение от 
Търговския регистър на Република България (за структури регистрирани по Търговския 
закон) – заверено „Вярно с оригинала” копие с подпис и печат на кандидата;  
За физическите лица - копие от документа за самоличност, заверено „Вярно с оригинала” 
и подпис. 
2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 
11.03.2013 г.  – при подаване на оферти; 
3. Други документи (ако е приложимо) неприложимо. 

 
Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. 
ІІІ.2.2 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази 
точка,  трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.2.): 

неприложимо 
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В. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата 
по т.ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази 
точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.): 

неприложимо 
 
Г. Други изискуеми от кандидата документи: 

1. Оферта; 
Документ за гаранция за участие в размер съгласно документацията за участие (ако е 

приложимо) – в оригинал - неприложимо; 
2. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на 

процедурата и дела на тяхното участие  (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва 
подизпълнители); 

Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда  
(за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство) 
неприложимо; 

3. Документи по  т.А.1, А.2, Б, В и Г.3 за подизпълнителите в съответствие с 
Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г.; 

Документ за закупена документация за участие (не е задължително, в зависимост от 
организацията на работа на конкретния бенефициент) неприложимо; 

4. Други документи и доказателства (посочват се от бенефициента): пълномощно на 
лицето, подписващо офертата и документите към нея, когато не е подписана от 
представляващия по регистрация участника – оригинал или нотариално заверено копие. 
 
 
 
РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат 
да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. 
Възложителя е длъжен да отговори до 2 дни, преди изтичане на срока за подаване на 
офертите. 

2. Разясненията се предоставят на съответния управляващ орган за публикуване на 
Единния информационен портал за обща информация за управлението на 
Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република 
България и се публикуват на интернет страницата на възложителя, при наличие на 
такава 

3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да 
иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да 
изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за 
обстоятелствата, посочени в офертата. 
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Приложения към публичната покана: 
 

Приложение № 1 Образец на оферта за участие, съдържаща техническо и 
ценово предложение 

Приложение № 2 Образец на декларация по чл. 22 от ПМС № 69 / 2013 г. 
Приложение № 3 Образец на декларация по чл. 14, ал. 4 от ПМС № 69 / 2013 г. 

от подизпълнителя, в случай, че се предвижда участието на 
такъв в изпълнението на поръчката 

Приложение № 4 Проект на договор  
 

 
 
 
.................................................. 
РУМЯНА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА 
Изпълнителен директор на Българска 
Фондация Биоразнообразие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pravo5.ciela.net/SearchResult.aspx?query=%D0%A0%D0%A3%D0%9C%D0%AF%D0%9D%D0%90%20%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%98%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90&location=CURRENT_STRUCTURE&searchForm=MainStructureForm&IdBase=&StructId=info0&Exception=infoDoc&lang=bg-BG
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