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ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

по Глава осма “а”, ЗОП 
за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.4, т.2 ЗОП чрез публична покана по чл.101а и сл. ЗОП 

с предмет: 
“Подпомагане гнезденето на морския орел на територията на Р “Камчия”, изграждане на платформи, ограничаване 
на дейности в района на гнездене” и “Подобряване условията за гнездене на застрашени видове птици в Р 
“Камчия’- поставяне на гнездилки и подхранване на полубеловрата мухоловка”, финансиран от ОП “Околна среда 
2007-2013” по  процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 и одобрен със заповед РД-526/02.07.2012 г. на Министъра на 
околната среда и водите 

 
Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Варна открива обществена поръчка чрез публична 

покана по чл. 14, ал.4, т.2 ЗОП за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет “Подпомагане гнезденето 
на морския орел на територията на Р “Камчия”, изграждане на платформи, ограничаване на дейности в района на 
гнездене” и “Подобряване условията за гнездене на застрашени видове птици в Р “Камчия’- поставяне на гнездилки 
и подхранване на полубеловрата мухоловка”, финансиран от ОП “Околна среда 2007-2013” по  процедура 
BG161PO005/11/3/3.2/05/26 и одобрен със заповед РД-526/02.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. 
 

1.Наименование и адрес на възложителя: 
Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Варна /РИОСВ–Варна/, с адрес гр. Варна, ул. ”Ян 

Палах” № 4, ЕИК 000093339, лице за контакт Хр. Димов- ст. експерт „ЗТ”, дирекция “ПД” при РИОСВ-Варна, 
телефон: 052/678-857 

 
2.Предмет на поръчката, количество или обем 
2.1. Обект на поръчката: услуга 
2.2. Кратко описание: 
Изпълнението на дейността “Подпомагане гнезденето на морския орел на територията на Р “Камчия”, 

изграждане на платформи, ограничаване на дейности в района на гнездене”- определяне местоположението и 
гнездата и хранилките под опис, изработване на два броя гнезда и два броя хранилки, монтаж на гнезда и хранилки 
на определените за целта места, закупуване на храна и подхранване на морския орел и “Подобряване условията за 
гнездене на застрашени видове птици в Р “Камчия”- поставяне на гнездилки и подхранване на полубеловрата 
мухоловка”- определяне местоположението на гнездата и хранилките за подобряване на условията за гнездене в Р 
“Камчия” под опис, изработване на 100 бр. гнезда и хранилки, монтаж на гнезда, хранилки и подхранване на 
полубеловрата мухоловка на определените за целта места, както и дезинфекция на гнездилките.  

2.3. Срок за изпълнение: от датата на сключване на договора с избрания изпълнител до 30 /тридесет/ 
работни дни за определяне местоположението и гнездата на хранилките под опис, изработване на два броя гнезда и 
два броя хранилки, монтаж на гнезда и хранилки на определените за целта места, закупуване на храна за морския 
орел, както и изработване на 100 бр. гнезда и хранилки, монтаж на гнезда, хранилки и подхранване на 
полубеловрата мухоловка на определените за целта места, както и дезинфекция на гнездилките. Подхранване на 
морския орел и подхранване на полубеловрата мухоловка в срок до декември 2014г. 

2.4. Максимално допустима стойност – 23 000 /двадесет и три хиляди/ лева без ДДС. Не е допустимо 
подаването на оферти за по-големи суми. 

3.Изисквания за изпълнение на поръчката: 
 Юридически статус на участниците 
Участниците физически лица, юридически лица и обединения, които не са самостоятелни юридически 

лица, трябва да докажат регистрацията си съобразно приложимия закон. Доказва се чрез представяне на оригинал 
или заверено от участника копие на документ за актуална регистрация. Участниците, регистрирани в Република 
България са длъжни да представят оригинал /заверено копие/ на удостоверение за актуална регистрация (когато е 
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приложимо), което да отразява актуалния статут на лицето към датата на подаване на офертата (независимо от 
датата на издаване на документа). Неперсонифицираните обединения (напр. такива, които са възникнали по силата 
на договор по чл. 357 и сл. ЗЗД) са длъжни да представят оригинал или копие на документа, по силата на който е 
възникнало обединението (напр. договор по чл. 357 и сл. ЗЗД). Чуждестранните лица представят удостоверение за 
регистрация, издадено от компетентен орган съгласно приложимия закон, или декларация, ако в него не се 
предвижда издаване на такова удостоверение. 

 
 Минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 
Участникът следва да представи екип за изпълнение на поръчката с участие на орнитолог. 
Участникът следва да представи налични технически възможности.  
Участникът следва да представи изпълнени договори, съгласно изискванията на публичната покана. 
Участникът следва да представи финансов оборот/печалба за 2012г. не по-малко от 40 000 лева. 
 
 
Доказателства са: копия от трудови/граждански договори, документи за технически възможности и 

изпълнени договори, копия на отчети за приходи и разходи за последната отчетна година, както и счетоводен баланс 
за предходната отчетна година,  съгласно изискванията на публичната покана. 

 
Забележки към изискванията за изпълнение на поръчката: 
Всички документи, които се предават следва да са на български език. Документи, чиито оригинали са на 

чужд език задължително се представят заедно със заверен от участника превод. 
Всички копия на документи се заверяват с гриф “Вярно с оригинала” и подпис от лицето/ лицата, които 

представляват участника, освен ако изрично не е посочено друго. Участниците са длъжни да спазват образците от 
настоящата документация, освен ако промяната в тях не се налага по обективни причини, или ако промените са 
маловажни (напр. чисто технически). 

Участниците не са длъжни да представят документи, които са публикувани и са публично достъпни в 
Търговския регистър на Агенцията по вписванията. Непредставянето с офертата на документ, който е публикуван в 
Търговския регистър на Агенцията по вписванията не води до отстраняване на участника. В този случай 
участниците са длъжни само да напишат своя ЕИК в офертата. 

Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, минималните изисквания за икономическо 
състояние и технически възможности се отнасят за обединението като цяло, освен ако изрично не е посочено друго. 
Всеки член на обединението представя документи за юридически статус, съответните документи за икономическо 
състояние и технически възможности в съответствие с горепосочените изисквания. Всички документи, които 
участникът представя, трябва да са валидни към датата на подаване на офертата. Ако по обективни причини не е 
възможно да се представи такъв документ, то участникът е длъжен да представи доказателства, че такъв документ 
ще му бъде издаден, ако спечели обществената поръчка. 

Преди сключване на договора избраният за изпълнител е длъжен да представи изискуемите документи 
съгласно нормата на чл. 101е ЗОП (документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване на липсата на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 ЗОП). 

 
 
4.Критерий за възлагане, показатели за определяне на комплексната оценка и тяхната относителна 

тежест: 
 

Критерий за възлагане: най-ниска предложена цена. 

Офертите, които не отговарят на съществените изискванията за изпълнение на поръчката от настоящата 
документация се отстраняват след мотивирана обосновка от длъжностните лица.  
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Ако те не отговарят на изискванията на публичната покана и документацията за обществената поръчка, то 
съответните участници подлежат на отстраняване. След това се проверява дали посочването на цената в офертата е 
изготвена съгласно приложения образец в документацията за участие, както и дали общата цена е под максимално 
допустимата. Цените се посочват в левове без ДДС с точност до втория знак след десетичната запетая (т.е. до 
стотинка). При съществени несъответствия участниците подлежат на отстраняване. 

Когато офертата на участник съдържа цена, която е с повече от 20 на сто по-ниска от средната стойност на 
предложенията на останалите участници, длъжностните лица трябва да изискат от него подробна писмена  
обосновка за начина на нейното образуване. Длъжностните лица определят разумен срок за представяне на 
обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това. Длъжностните 
лица може да приемат писмената обосновка и да не предложат за отстраняване офертата, когато са посочени 
обективни обстоятелства, свързани със: 

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 
2. предложеното техническо решение; 
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 
5. получаване на държавна помощ. 
Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или длъжностните лица преценят, че 

посочените обстоятелства не са обективни, те предлагат участника за отстраняване от процедурата. Когато 
длъжностните лица установят, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна 
помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи 
офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани. 

 
Класирането се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира офертата, съдържаща най-ниска 

предложена цена без ДДС. Участникът, класиран на първо място, се определя за изпълнител. 
 
5.Срок за получаване на офертите: 
Офертата се поставя и запечатва в непрозрачен плик, на който се изписват: данните на възложителя, 

наименованието на обществената поръчка: “Подпомагане гнезденето на морския орел на територията на Р 
“Камчия”, изграждане на платформи, ограничаване на дейности в района на гнездене” и “Подобряване условията за 
гнездене на застрашени видове птици в Р “Камчия’- поставяне на гнездилки и подхранване на полубеловрата 
мухоловка”, финансиран от ОП “Околна среда 2007-2013” по  процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 и одобрен със 
заповед РД-526/02.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите и данните на участника /наименование, 
адрес, телефон, електронна поща и факс/. Офертите се подават на адрес: гр. Варна, ул. ”Ян Палах” № 4,  “Едно 
гише”. Крайният срок за получаване на оферти от възложителя е 17:30 ч. на 26.07.2013г. Срокът на валидност на 
всяка оферта трябва да е не по-малко от 30 /тридесет/ дни след крайния срок за получаване на офертите. 
 

Приложения към настоящата документация за участие: 
1. Приложение 1. - Проект на договор; 
2. Приложение 2. - Образец на оферта, включително: 
3. Приложение 3. – Образец на декларация от член на екипа за изпълнение; 
4. Приложение 4. – Образец на техническа оферта. 

 
 
 
 
Подпис: .................................................................................. 
Румяна Радилова– директор на РИОСВ 
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Приложение № 1 
 
 

П Р О Е К Т   Н А   Д О Г О В О Р 
Днес, .............. г. между Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Варна, адрес гр. Варна, ул. 

"Ян Палах" № 4, ЕИК 000093339, представлявано от ____________________________, наричан за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна  

и 
от друга страна __________________________________________________, с адрес: гр.____________, 

ж.к.______________, ул.___________, № ___, ЕИК _______________, представлявано от 
____________________________, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

въз основа на проведена обществена поръчка по чл. 14, ал.4,т.2 ЗОП чрез публична покана по чл.101а и сл. 
ЗОП, се сключи настоящият договор за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши дейности по “Подпомагане 

гнезденето на морския орел на територията на Р “Камчия”, изграждане на платформи, ограничаване на дейности в 
района на гнездене” и “Подобряване условията за гнездене на застрашени видове птици в Р “Камчия’- поставяне на 
гнездилки и подхранване на полубеловрата мухоловка”, финансиран от ОП “Околна среда 2007-2013” по  процедура 
BG161PO005/11/3/3.2/05/26 и одобрен със заповед РД-526/02.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. 

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 2 (1) Общата стойност на договора, в съответствие с предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, възлиза на 

…………… /словом:……………………………………………/ лева без включен ДДС. Цената не подлежи на 
промяна. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 20 % /двадесет процента/ от стойността на договора в 
срок до 14 /четиринадесет/ от сключването му и издаване на данъчна фактура. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 80 % /осемдесет процента/ от стойността за определяне 
местоположението и гнездата и хранилките под опис, изработване на два броя гнезда и два броя хранилки, монтаж 
на гнезда и хранилки на определените за целта места, закупуване на храна за морския орел, както и изработване на 
100 бр. гнезда и хранилки, монтаж на гнезда, хранилки и подхранване на полубеловрата мухоловка на определените 
за целта места, както и дезинфекция на гнездилките в срок до 14 /четиринадесет/ дни след подписване на приемно-
предавателен протокол за свършената работа и издаване на данъчна фактура. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността за подхранване на морския орел и 
подхранване на полубеловрата мухоловка в срок до декември 2014г. 

(5) Плащанията по договора се извършват с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както 
следва: 

Банка: ...................................... 
BIC: …………………..................…… 
IBAN: ……………...............……… 
Банковата сметка може да бъде променена с уведомително писмо, което ще има обвързваща сила и за двете 

страни по договора след получаването му. 
(6) Срокът за плащане се спира, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде 

платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие 
на доказателства, че разходът не е правомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения 
или представи допълнителна информация в срок от 7 /седем/ календарни дни след като бъде уведомен за това. 
Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно формулирана 
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фактура или поисканите разяснения, корекции или допълнителна информация. 
ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 3 Срокът за изпълнение на поръчката по договора, а именно определяне местоположението и гнездата 

на хранилките под опис, изработване на гнезда и  хранилки, монтаж на гнезда и хранилки на определените за целта 
места, закупуване на храна, както и дезинфекция на гнездилките е от датата му на сключване до 30 /тридесет/ 
работни дни, а подхранване на морския орел и подхранване на полубеловрата мухоловка в срок до 
……………2014г. 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА 
Чл. 4 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на 

договора относно качество, количества и стадий на изпълнение, без това да пречи на оперативната дейност на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за срочното и качествено изпълнение на 
услугата, предмет на настоящия договор. 

Чл. 5 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да осигури необходимия брой квалифицирани служители за изпълнение  в срок предмета на договора. 
2. Да вложи в изработката на гнезда и хранилки висококачествени материали и изделия, както и да извърши 

качествено монтажните работи.    
3. При изпълнение на договорените работи да създаде, осигури и поддържа необходимите мерки по 

безопасностга и хигиената на труда, пожарната безопасност, безопасностга на движението и опазване на 
околната среда. 

4. Да отстранява незабавно за своя сметка всички виновно причинени от него щети, при извършване на 
монтажните работи. 

 
 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за верността и законосъобразността на извършените от него 

услуги. 
(3) Ако в рамките на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши права на трето лице, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

не може да бъде държан по никакъв начин отговорен за това. Ако се налага да се изкупят интелектуални права или 
права на индустриалната собственост за целите на изпълнението на договора, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прави това 
изцяло за своя сметка. 

(4) Ако по някаква причина при изпълнението на настоящия договор възникнат права на интелектуалната 
или индустриалната собственост върху обекти, то те възникват за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и принадлежат само на него. 

V. НЕУСТОЙКИ 
Чл. 6 (1) В случай на забавяне изпълнението на който и да е етап, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % /един процент/ от стойността на забавения етап за всеки просрочен ден. 
(2) Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и/или 

обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има нужда само и единствено от цялостно изпълнение на поръчката. Ако цялостното 

изпълнение стане невъзможно по причини, за които е отговорен ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, то той дължи връщане на 
всички получени суми по договора, както и обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи. Ако изпълнението 
стане невъзможно по причини, за които не е отговорен ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, то той има право да задържи получения 
аванс до размера на всички направени разходи и пропуснати ползи (ако авансът е по-малък от направените разходи 
и пропуснатите ползи, то той има правото да получи сума до техния пълен размер). 

(4) В случай на предсрочно прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (напр. по чл. 7, ал. 1, т. 
3, т. 5, т. 6 и 7 от настоящия договор), то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на всички получени суми в техния 
пълен размер. 

VII. РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 7 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, ако са налице отклонения или недостатъци, 

установени при приемане изпълнението на съответната дейност и при отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 
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7 (седем) дена да замени некачествената услуга с качествена, съответстваща на първоначално договорената. 
(2) Развалянето на договора може да стане при следните обстоятелства: 
т.1. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не 

е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
обезщетение за претърпените вреди от сключване на договора. 

т.2. по взаимно съгласие на страните. 
т.3. едностранно от изправната страна при неизпълнение от другата страна в срок от минимум 10 /десет/ 

дена. 
т.4. при обективна невиновна невъзможност за изпълнение, която продължава повече от 60 /шестдесет/ 

дена. 
т.5. при прекратяване на юридическо лице, което е страна по настоящия договор. 
т.6  при обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
т. 7 ако съществуват обстоятелства, според които съществува реален и с изключително висока степен на 

вероятност риск, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да е в състояние да изпълни някоя от дейностите по договора, то 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да прекрати договора с едномесечно предизвестие. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
дължи заплащане на всички дейности, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до датата на прекратяване на договора. 

VIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
Чл. 8 (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 

последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 
(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да 

се позовава на непреодолима сила. 
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър 

стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 
от 14 (четиринадесет) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за 
настъпилите от това вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни 
задължения се спира. 

(5) Не представлява непреодолима сила събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на 
някоя от страните или техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

IХ. СПОРОВЕ 
Чл. 9 Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително относно неговото 

тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според действащото българско 
законодателство пред компетентния български съд. 

Х. СЪОБЩЕНИЯ 
Чл.10 (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са 

направени в писмена форма и са подписани от упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) За дата на съобщението се смята: 
o датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от страна на надлежно 

упълномощено лице; 
o датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 
o датата на приемането – при изпращане по факс. 
(3) За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящия договор се 

смятат: 
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:    ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  
Адрес:      Адрес: 
…………………………………    ………………………………… 
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ул. „……………….” № ….    ул. „……………….” № …. 
гр. ………………, п.к. ………………,   гр. ………………, п.к. ………………, 
      Банкова сметка: 
      IBAN:………………………….. 
(4) При промяна на данните по предходната алинея съответната страна е длъжна да уведоми другата, в 

противен случай всички действия се считат за действителни, всички съобщения се считат за получени, както и 
всички плащания се считат за валидни. 

(5) За представители на страните се считат посочените тук лица. Те имат пълното право да представляват 
съответната страна по настоящия договор и да упражняват всички нейни права и задължения. 

Представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е лицето: ……………………………………………………………. 
Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е лицето: ……………………………………………………………. 
(6) Представителството по ал. 5 се оттегля с писмено предизвестие до другата страна само след като се 

назначи друго лице за представител. 
ХІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Чл. 11 Нито една от страните няма право да прехвърля на трето лице правата и задълженията, произтичащи 

от този договор. 
XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 12 Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български език. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
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Приложение № 2 
 

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА 
за участие в обществена поръчка по чл. 14, ал.4, т.2 ЗОП чрез публична покана по чл.101а и сл. ЗОП за избор на 
изпълнител за: “Подпомагане гнезденето на морския орел на територията на Р “Камчия”, изграждане на платформи, 
ограничаване на дейности в района на гнездене” и “Подобряване условията за гнездене на застрашени видове птици 
в Р “Камчия’- поставяне на гнездилки и подхранване на полубеловрата мухоловка”, финансиран от ОП “Околна 
среда 2007-2013” по  процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 и одобрен със заповед РД-526/02.07.2012 г. на 
Министъра на околната среда и водите 

 
От 
Участник: ......................................................... 
адрес: ............................................................ 
тел., факс: ........................................................ 
ел. поща: .......................................................... 
ЕИК: ......................................... 
(ако е приложимо) регистриран по ф.д. № .......... по описа на ...........................Окръжен/Градски Съд 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
Във връзка с горепосочената обществена поръчка Ви представяме нашата оферта в отговор на публичната 

покана. Декларираме, че сме запознати с изискванията, посочени в публичната покана и документацията 
(включително и с проекта на договор) и ги приемаме без възражения. 

 
Настоящата оферта има следното съдържание: 

Вид на документа  Прилага ли 
се 

документът 
(да/не) 

Брой 
страници 

Документът 
публикуван ли е 

в Търговския 
регистър към 
Агенция по 

вписванията 
(да/не) 

Оферта по образец (настоящият документ)    
Документи за юридическия статус на участника 

Документ за регистрация (ако е приложимо)    
Документи за икономическо и финансово състояние 

Копия на счетоводни баланси    
Копия на отчети за приходи и разходи    
Препоръки за добро изпълнение и копия от сертификати 
на контрагентите 

   

Декларации от всеки от членовете на екипа    
Документи за доказване образованието, стажа и опита на 
всеки от членовете на екипа 
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“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 0 7  –  

2 0 1 3  г . ”  

 
Европейски съюз 

Европейски фонд за  
регионално развитие 

Кохезионен фонд 
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ГР. ВАРНА 

БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г.” 

9

Вид на документа  Прилага ли 
се 

документът 
(да/не) 

Брой 
страници 

Документът 
публикуван ли е 

в Търговския 
регистър към 
Агенция по 

вписванията 
(да/не) 

Техническа оферта 
Техническа оферта    

Друго по преценка на кандидата (описва се) 
 
Изпълнил следните договори съгласно изискванията на публичната покана и документацията към нея: 

№ Описание на изпълнени 
договори 

Контрагент – 
бенефициент 

(включително данни за 
контакт – адрес, 

телефон, електронна 
поща – ако са 

известни) 

Дата на 
сключване 
на договора 

Дата на 
окончателно 

изпълнение на 
договора 

Приложена 
препоръка за 

добро изпълнение 
(да/не) 

1      
2      
3      
4      
5      
.      

 
Предлагам следните лица като екип за изпълнение на поръчката: 

№ Три имена и ЕГН Позиция 

Образование, 
съгласно 

изискванията на 
документацията 

 
 
 
 

Описание на 
професионалния 

опит 

Данни за контакт 
от фирмата или 
контрагента по 

изпълняван 
договор, който 

може да потвърди 
заявените 

обстоятелства в 
предходната 
колона (ако е 
приложимо) 

1      
2      
3      

 
ВАЖНО: Длъжностните лица, които извършват оценка, имат правото да проверяват заявените от който и да е 
участник данни, включително да изискват информация от съответния участник или други лица, както и да изискват 
от всеки участник разяснения по заявените от него данни. Допълнително представените данни, информация или 
разяснения не могат да се използват за промяна на техническото или ценовото предложение. В случай, че се искат 
допълнителни данни, информация или разяснения от лице, посочено в последната колона, то участникът е длъжен 
да съдейства на комисията за оценка, ако такова съдействие му бъде поискано. 
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Предлаганата обща цена за изпълнение на поръчката е: ............................ (словом ................................ 
...................................) лева без ДДС. 

 
 
 
Забележка: Общата цена трябва да е под максимално допустимата 23 000 /двадесет и три хиляди/ лева без 
ДДС. Цените се посочват в левове без ДДС с точност до втория знак след десетичната запетая (т.е. до 
стотинка). 
 
 

Друго по преценка на участника: 
             . 
 

 
 
Срокът на валидност на оферта ни е 30 /тридесет/ дни след определения краен срок за подаването й. 

  
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 

 
 
 
 
 
 

Дата ______________ 2013г. 
ПОДПИС:     

__________________________ (име и фамилия) 

_____________________________ (длъжност на  

лицето, което подписва офертата) 
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Приложение № 3 
 

Декларация 
от членовете на екипа за изпълнение 

 
Аз , /три имена/, ............................................................, с лична карта № .................., издадена на .............. от МВР, гр. 
......................., с ЕГН: ......................., декларирам, че ще участвам като ................................................................. в изпълнението 
на обществена поръчка с предмет “Подпомагане гнезденето на морския орел на територията на Р “Камчия”, 
изграждане на платформи, ограничаване на дейности в района на гнездене” и “Подобряване условията за гнездене 
на застрашени видове птици в Р “Камчия’- поставяне на гнездилки и подхранване на полубеловрата мухоловка”, 
финансиран от ОП “Околна среда 2007-2013” по  процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 и одобрен със заповед РД-
526/02.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. 

 
 ........................... (подпис на съответното 
лице, което ще изпълнява поръчката) 
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Приложение № 4 
 

ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА /ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА/ 
 

Долуподписаният/-ната/ ....................................................................., с лична карта № ....................., издадена на ............... от 
МВР, гр. ..............., с ЕГН: ..............................................., в качеството ми на представляващ …....…………………………… 
/управител, член на управителен орган или контролен орган, временно изпълняващ такава длъжност и т.н./ 
....................................................................... /фирма/ - участник в обществена поръчка с предмет: “Подпомагане гнезденето 
на морския орел на територията на Р “Камчия”, изграждане на платформи, ограничаване на дейности в района на 
гнездене” и “Подобряване условията за гнездене на застрашени видове птици в Р “Камчия’- поставяне на гнездилки 
и подхранване на полубеловрата мухоловка”, финансиран от ОП “Околна среда 2007-2013” по  процедура 
BG161PO005/11/3/3.2/05/26 и одобрен със заповед РД-526/02.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите 

 
 
Предлагам следния график за изпълнение и организация на поръчката: 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
 
 (Забележка 1. Методологията за извършване на поръчката следва да съдържа подробно описание на 

предвижданата методология, която трябва да покаже опит за нейното извършване. 
2. графика за изпълнение и организация трябва да съдържа: последователността и времевата 

продължителност на всички дейности и поддейности по изпълнение, графикът следва ясно да посочва, че всички 
дейности по договора ще бъдат завършени в съответните дължими срокове съгл. публичната покана и 
документацията. 

Забележка: При изготвяне на предложението си за изпълнение на поръчката всеки участник следва да се 
ръководи от всички изисквания на публичната покана и документацията. 
 
 
 
 
Дата: ............... 2013г.       Подпис: ....................... 


