
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
101619985

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Благоевград

Пощенски адрес:
бул. СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ №.66

Пощенски код:
2700

код NUTS
Благоевград

Лице за контакт

Момчил Димитров Пашов

Електронна поща:
m.pashov@wabd.bg

Телефон:
+359 73894103

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://wabd.bg/content/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-
%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/2409

I.2) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/67348

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/67348



Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Обобщаване на резултати от проведен проучвателен мониторинг и определяне на зони за възпроизводство на
рибната фауна в реки или участъци от реки, които да бъдат защитени от хидроморфологичен натиск

II.1.2) Основен CPV код

90711300

II.1.3) Обект на поръчката

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Финално определяне на реки или участъци от реки, на базата на проведен проучвателен мониторинг по БЕК-
Риби, които да бъдат защитени от хидроморфологичен натиск с цел подобряване на биологичния елемент за
качество риби. Тази поръчка ще актуализира и обобщи тригодишен период на проучване и наблюдение на
състоянието на целеви групи и показатели за БЕК-Риби. Резултатите от тази поръчка ще бъдат включени директно
в ПУРБ на Западнобеломорски район за следващия планов период 2022-2027г.
Това ще доведе до запазване на биологичното разнообразие и опазването и съхраняването на този вид ресурс,
чрез въвеждането на стриктни забрани и ограничения по отношение на стопански дейности и инвестиционни
предложения, които биха имали негативен ефект върху състоянието на БЕК-Риби и биха довели до влошаване на
екологичното състояние на съответните повърхностни водни тела и водните екосистеми като цяло.
Осигуряване на естественото възпроизводство на рибните ресурси и техните миграционни пътища.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
35666.67

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Благоевград

Основно място на изпълнение
Дейностите по изпълнение на обществената поръчка ще обхванат територията на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“.

II.2.4) Описание на обществената поръчка



Финално определяне на реки или участъци от реки, на базата на проведен проучвателен мониторинг по БЕК-
Риби, които да бъдат защитени от хидроморфологичен натиск с цел подобряване на биологичния елемент за
качество риби. Тази поръчка ще актуализира и обобщи тригодишен период на проучване и наблюдение на
състоянието на целеви групи и показатели за БЕК-Риби. Резултатите от тази поръчка ще бъдат включени директно
в ПУРБ на Западнобеломорски район за следващия планов период 2022-2027г.
Това ще доведе до запазване на биологичното разнообразие и опазването и съхраняването на този вид ресурс,
чрез въвеждането на стриктни забрани и ограничения по отношение на стопански дейности и инвестиционни
предложения, които биха имали негативен ефект върху състоянието на БЕК-Риби и биха довели до влошаване на
екологичното състояние на съответните повърхностни водни тела и водните екосистеми като цяло.
Осигуряване на естественото възпроизводство на рибните ресурси и техните миграционни пътища.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
35666.67

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1) Изисквания за личното състояние

Следва да се представи ЕЕДОП, съгласно изисквнията на ЗОП.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Не се поставят изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални способности



Участникът трябва да е изпълнил успешно най – малко една дейност в рамките на последните 3 години (считано от
датата, определена като краен срок за подаване на офертите) с предмет идентичен или сходен на предмета на
поръчката;
Под „предмет идентичен или сходен на предмета на поръчката“ се разбира извършването на проучвателен
мониторинг, включващ пробонабиране, анализ на БЕК- Риби и оценка на екологично състояние на повърхностни
води по БЕК риби. Дейностите може да са били представени общо в изпълнение на един проект или по-отделно –
в изпълнение на повече от един проект.
За доказване на съответствието си с това изискване, участниците представят списък на услугите, които са
идентични или сходни на предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
доказателство за извършената услуга.
Като доказателства за изпълнените услуги могат да се представят референции, удостоверения, приети доклади
за изпълнените договори, посочване на публични регистри, в които е публикувана информация за услугата и
други доказателства по преценка на участника, от които да е видно вида на дейностите и тяхното участие.
Изисквания към екипа от експерти.

Всеки участник в процедурата следва да разполага с екип от експерти за изпълнението на описаните в
Техническата спецификация дейности. В екипа трябва да бъдат включени не по-малко от 3 (трима) ключови
експерти, отговарящи на следните минимални изисквания:
Ключов експерт № 1 - Ръководител на екипа:

висше образование в областта на естествените науки –(биология, екология, науки за земята и др.) с
образователно - квалификационна степен „магистър” или по-висока или еквивалентна образователна степен по
същата специалност;
професионален опит – минимум 5 години по специалността и минимум 2 години опит в изпълнение на проекти и
задачи със сходна на настоящата тематика;
Ключов експерт № 2 – експерт „Хидробиолог“:

висше образование с квалификация „Хидробиология“, с образователно-квалификационна степен „магистър” или
по-висока или еквивалентна образователна степен по същата специалност; професионален опит – минимум 5
години по специалността и дейности, свързани с оценка на екологичното състояние на речни екосистеми по БЕК-
Риби и биоразнообразие на животински организми.
Ключов експерт № 3 – експерт „Биолог“:

висше образование с квалификация „Биология“, с образователно-квалификационна степен „магистър” или по-
висока или еквивалентна образователна степен по същата специалност;
професионален опит – минимум 5 години по специалността и дейности, свързани с биомониторинг на речни
екосистеми и оценка на качеството на водите.
За доказване на съответствието на предложения екип с това изискване участникът представя списък за екипа за
изпълнение на поръчката с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния
опит на ключовите експерти, които ще участват при изпълнение на поръчката.
Участникът може да предложи в екипа си и неключови експерти, съобразно разработената от него концепция за
изпълнение на поръчката.

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност

Не поставя изискване

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение
не

Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
20-юли-2020

Час
23:59



IV.2) Срок на валидност на офертите

Офертата трябва да бъде валидна до
20-октомври-2020

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
22-юли-2020

Час
13:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Дата на изпращане

10-юли-2020

Възложител

Име и фамилия:

Момчил Пашов

Длъжност:

Директор на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"


