ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Наименование: “Доставка на in situ мониторингово оборудване за измерване
състоянието на морската вода”
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: Сдружение с нестопанска цел „Клуб за спортен риболов
Гларус”
Пълен адрес: к-с Изгрев, бл. 6, вх. 3, ет. 7, ап. 18.
Град: Бургас
Пощенски код: 8000
Лице/а за контакт: Янко Янков
Телефон: 0893418406
Факс:Електронна поща: glarusksr@gmail.com
Интернет адрес: http://www.glarus.club
Допълнителна информация може да бъде получена на:
 Съгласно І.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.I
Публичната покана и документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
могат да бъдат получени на:
 Съгласно І.1) http://www.glarus.club/profile.php
 Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ
Офертите трябва да бъдат изпратени на:
Съгласно І.1)
 Друго: на адрес: гр. Бургас, ул. „Митрополит Симеон” № 14, за СНЦ „КСР Гларус”
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(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на
конкретния предмет на вашата процедура)

Строителство (СМР)

Доставки

Услуги

Място на изпълнение на Място на изпълнение на Място на изпълнение на
строителството (СМР):
доставка: гр. Бургас
услугата:
ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: Предметът на настоящата поръчка е

свързан с избор на изпълнител за доставката на in situ мониторингово
оборудване за измерване състоянието на морската вода по проект „Плаване
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през Черно море”, финансиран по СОП „Черноморски басейн” 2014-2020.
Възложителят с настоящата поръчка има за цел да избере изпълнител, за доставка
и инсталиране на кораб на in situ мониторингово оборудване за определяне
състоянието на морската вода в акваторията на Бургаски залив относно
нейната температура, мътност, съдържание на кислород, хлорофил, синьозелени водорасли, суров нефт. Техническите изисквания към оборудването,
показателите и други параметри са представени подробно в техническата
спецификация
ІІ.1.3) Обособени позиции: да  не 
(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на
обособените позиции)
Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

само за една обособена позиция 
за една или повече обособени позиции
ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата
Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо)

Един брой in situ мониторингово оборудване за определяне състоянието на
морската вода в акваторията на Бургаски залив относно нейната температура,
мътност, съдържание на кислород, хлорофил, синьо-зелени водорасли, суров нефт.
In situ оборудването трябва да позволява инсталиране на кораб, да локализира
местоположението на данните, в реално време да предава събраните данни към
клауд базирана платформа на проекта.
Прогнозна стойност в лева, без ДДС (ако е приложимо)
(в цифри) : 152517.00 лева (сто петдесет и две хиляди петстотин и седемнадесет хиляди
лева)

II.3. Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение:
Продължителност в месеци: 2 месеца

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)
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1.1.а Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение):
Участникът, определен за изпълнител следва да предостави гаранция за добро изпълнение на
договора в размер на 3 % (3 на сто) от стойността на договора под формата на парична
сума, внесена по банкова сметка на СНЦ „Клуб за спортен риболов Гларус” в:
БАНКА: Уникредит Булбанк
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG33UNCR70001521044739
или

банкова гаранция, издадена в полза на СНЦ „Клуб за спортен риболов Гларус”. Банковата
гаранция трябва да е безусловна, неотменяема, с възможност да се усвои изцяло или на части
и със срок на валидност не - по рано от 30 (тридесет) дни след окончателното (балансово)
плащане и след изтичане на срока на договора. Текстът в гаранцията относно безусловността
е задължителен!!!
При представяне на гаранцията, изрично се посочва договорът, за който тя се представя.
Документът за гаранцията за добро изпълнение се представя при подписването на договора.
Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през
който средствата законно са престояли при него.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се
уреждат в договора за изпълнение.
Участникът, определен за изпълнител, сам избира формата на гаранцията за
изпълнение.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните
разпоредби, които ги уреждат:
Плащанията се извършват по банков път в срок до 7 (седем) работни дни след
представяне на данъчна фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и както следва/ по избор от
изпълнителя:
Първо плащане, 30% от стойността на поръчката – при сключване на договора и представяне
на банкова гаранция за авансово плащане;
- Второ плащане, 70 % от стойността на поръчката – след подписване на приемопредавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя;
Всяка издадена от Изпълнителя фактура да съдържа вписан текст “Разходът е извършен по
проект Плаване през Черно море, СОП Черноморски басейн 2014-2020.
ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо) да  не 
Ако да, опишете ги:
1.
Кандидатите следва да спазват правилата за визуализация, съгласно Регламент (ЕК)
№ 897 от 18.08.2014 година, както и Ръководството за информиране и публичност по
СОП “Черноморски басейн 2014-2020” .
2.
Кандидатите следва да спазват правилата за произход на доставката по члчл.8 и 9 от
Регламент 236/2014.
3.
Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което
кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти.
4.
Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг
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кандидат, не може да представи самостоятелна оферта.
5.
Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, не се
приемат от Бенефициента и не се разглеждат.
6.
При подписване на договор с кандидата, определен за изпълнител вследствие на
проведена процедура, същият е длъжен да представи на бенефициента документи за
удостоверяване липсата на обстоятелствата, водещи до отстраняване от участие в избора за
изпълнител, декларирани от него.
Съгласно българското законодателство тези документи са:
А) Свидетелство за съдимост на законния/те представител/и на кандидата, издадено от
компетентен съд не по-рано от 6 месеца преди сключването на договор за изпълнение –
оригинал или заверено с текст „Вярно с оригинала“, подпис и печат на кандидата.
Б) Удостоверение от съответния орган, че кандидатът не е в процедура по несъстоятелност и
или ликвидация, издадено не по-рано от 6 месеца преди крайния срок за предаване на оферти
- оригинал или заверено с текст „Вярно с оригинала“, подпис и печат на кандидата.
В) Удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на
възложителя и на кандидата или участника за липса на задължения - оригинал или заверено
с текст „Вярно с оригинала“, подпис и печат на кандидата
Когато избраният изпълнител е обединение, посочените документи се представят за всеки
един член на обединението.
При сключване на договор с кандидат чуждестранно физическо или юридическо лице,
определен за изпълнител, същият е длъжен да представи документи за удостоверяване на
горепосочените обстоятелства, издадени от компетентен орган, или извлечение от
електронен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от
държавата, в която е установен или регистриран. Когато в съответната чужда държава не се
издават горепосочените документи или когато те не включат всички случаи по чл. 12, ал.1,
т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г., кандидатът представя декларация съгласно законодателството
на държавата, в която е установен. Всички упоменати документи следва да бъдат
представени в превод на български език.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Правен статус
Изискуеми документи:
1. Декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г.
2. Копие от документ за регистрация на кандидата, заверено с подпис, печат и текст „
Вярно с оригинала“
3. Нерегистрираните по ЗТР местни и/или чуждестранни лица представят удостоверение
за вписване в регистър Булстат или съответно друг, преведен и легализиран документ
за правосубектност съгласно националното законодателство на държавата, където е
регистрирано лицето. Физическите лица представят удостоверение за вписване в
регистър Булстат, ако е приложимо.
4. Заверено от кандидата копие на регистрация по БУЛСТАТ;
5. Заверено от кандидата копие на регистрация по ЕИК от Търговския регистър на
Агенцията по вписвания (при наличие на регистрация по ЕИК, предходните три
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документа не се изискват);
Чуждестранните физически или Юридически лица предоставят еквивалентни документи
на представените от съответно български Физически или Юридически лица.
7. Заверено от кандидата копие с подпис, печат и текст „ Вярно с оригинала” от
регистрация по ЗДДС (в случай, на регистрация по ЗДДС). В случай, че кандидатът не е
регистриран по ЗДДС, се представя декларация за липса на регистрация по ЗДДС с
подпис и печат на представляващия кандидата.
6. Заверено от кандидата копие на Споразумение за обединение/консорциум/ подписано
от всички лица, включени в обединението/консорциума/, включващо клауза за
упълномощаване на Водещата организация да представлява обединението
/консорциума/ през всички етапи на настоящата процедура
Когато кандидата е обединение/консорциум/ изискваните в този раздел документи се
представят от всички участници в обединението/консорциума/.
7. Пълномощно на лицето, подписващо офертата – представя се, когато офертата (или
някой друг документ от нея) не е подписана от законния представител на участника,
съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негово представител –
оригинал с нотариална заверка на подписа.
ІІІ.2.2) Договор не може да се сключва с кандидат който е:
Основания за задължително отстраняване
Бенефициентът отстранява от участие в процедурата за определяне на изпълнител кандидат
или участник, когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.
108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307,
чл.321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на бенефициента и на кандидата или участника,
или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е
допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по
акт, който не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при
изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 –
305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
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Основания за незадължително отстраняване (изтриват се ако не се посочат изрично от
бенефициента)
Бенефициентът може да отстрани от участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните
обстоятелства:
1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по
смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че
кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение,
произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е
установен;
2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато
нарушението е установено с акт на компетентен орган;
4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на
договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване,
изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато
неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
5. опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с
отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или
заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата
за избор на изпълнител.
ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 3 ал.11)
Изискуеми документи и информация:
Минимални изисквания (когато е приложимо):
1.Заверени копия на ОПР и Баланс, или
данъчни декларации, или удостоверения
от банки, или справка за общия оборот
за последните 3 приключени финансови
години, в зависимост от датата, на която
кандидатът е учреден или е започнал
дейността си – копие заверено от
кандидата с подпис, печат и текст
„Вярно с оригинала“.
За физически лица се предоставят
официални документи (копие или
оригинал), удостоверяващи дохода на
физическото
лице
за
всяка
от
последните три завършени финансови
години
2.Когато кандидатът е обединение
(консорциум) изискваните в този раздел
документи се представят от всеки един
участник в обединението (консорциума)

1.Общият оборот на кандидата за последните 3
приключени финансови години, в зависимост от
датата, на която кандидатът е учреден или е
започнал дейността си, да e най-малко равен на
прогнозната стойност на настоящата процедура.

2.Когато кандидатът е обединение (консорциум),
посочените в този раздел минимални изисквания
се отнасят за обединението (консoрциума) като
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цяло

ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл. 3 ал.13)
Изискуеми документи и информация
Минимални изисквания (когато е приложимо):
1.Списък от успешно приключени
договори сходни с предмета на
настоящата процедура (доставка и
инсталиране на специализирано клауд
оборудване и услуга) за последните три
години, считано от крайната дата,
определена за подаване на оферти по
настоящата процедура, включително
стойностите, датите и получателите,
придружен от препоръки за добро
изпълнение; Документите се представят
и за всяко физическо и/или юридическо
лице, включено в обединение, което не е
юридическо лице и чрез което
обдинението доказва съответствието с
изискванията за допустимост. При
участие на обединения, които не са
юридически лица, критериите за подбор
се прилагат към обединението участник,
а не към всяко от лицата, включени в
него, с изключение на съответна
регистрация, представяне на сертификат
или друго условие, необходимо за
изпълнение на поръчката, съгласно
изискванията на нормативен или
административен акт и съобразно
разпределението на участието на лицата
при
изпълнение
на
дейностите,
предвидено в договора за създаване на
обединението.

- Участникът следва да има изпълнен най-малко 1
договор за доставка и инсталиране на
специализирано специализирано клауд
оборудване и услуга. В случай, че участникът е
обединение, изискванията се отнасят до
участниците в обединението, с които то доказва
изпълнението на критериите за подбор. В случай,
че участникът използва подизпълнители,
изискванията ще се прилагат съобразно вида и
дела на тяхното участие. - Документите се
представят и за всяко физическо и/или
юридическо лице, включено в обединение, което
не е юридическо лице и чрез което обдинението
доказва съответствието с изискванията за
допустимост. При участие на обединения, които
не са юридически лица, критериите за подбор се
прилагат към обединението участник, а не към
всяко от лицата, включени в него, с изключение
на съответна регистрация, представяне на
сертификат или друго условие, необходимо за
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията
на нормативен или административен акт и
съобразно разпределението на участието на
лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на
обединението.

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка на офертите(моля, отбележете приложимото)
най-ниска цена

ниво на разходите
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оптимално съотношение качество - цена 
 показатели, посочени в документацията
Показатели
Тежест
100 %
Цена
(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) Срок за подаване на офертите
До дата: 30 / 03 / 2020 г
(дд/мм/гггг)
Час: 17:00 часа
ІV.2.2) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията
към нея:
1. http://www.glarus.club/profile.php
ІV.2.3) Срок на валидност на офертите
До / /
(дд/мм/гггг)
или
в месеци: 1 месец (от крайния срок за получаване на оферти)
РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ
ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ
1. Оферта по чл. 5 от ПМС 160/01/07.2016 г.;
2. Декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г.
3. Копие от документ за регистрация на кандидата, а когато е физическо лице – копие
документ за самоличност, заверено с подпис, печат и текст „ Вярно с оригинала“
4. Нерегистрираните по ЗТР местни и/или чуждестранни лица представят удостоверение
за вписване в регистър Булстат или съответно друг, преведен и легализиран документ
за правосубектност съгласно националното законодателство на държавата, където е
регистрирано лицето. Физическите лица представят удостоверение за вписване в
регистър Булстат, ако е приложимо.
5. Заверено от кандидата копие на регистрация по БУЛСТАТ;
6. Заверено от кандидата копие на регистрация по ЕИК от Търговския регистър на
Агенцията по вписвания (при наличие на регистрация по ЕИК, предходните три
документа не се изискват);
Чуждестранните физически или Юридически лица предоставят еквивалентни документи
на представените от съответно български Физически или Юридически лица.
7. Заверено от кандидата копие с подпис, печат и текст „ Вярно с оригинала” с от
регистрация по ЗДДС (в случай, на регистрация по ЗДДС). В случай, че кандидатът не е
регистриран по ЗДДС, се представя декларация за липса на регистрация по ЗДДС с
подпис и печат на представляващия кандидата.
7. Заверено от кандидата копие на Споразумение за обединение/консорциум/ подписано
от всички лица, включени в обединението/консорциума/, включващо клауза за
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упълномощаване на Водещата организация да представлява обединението
/консорциума/ през всички етапи на настоящата процедура
Когато кандидата е обединение/консорциум/ изискваните в този раздел документи се
представят от всички участници в обединението/консорциума/.
8. Пълномощно на лицето, подписващо офертата – представя се, когато офертата (или
някой друг документ от нея) не е подписана от законния представител на участника,
съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негово представител –
оригинал с нотариална заверка на подписа.
9. Документите, изискуеми съгласно ІІІ.2.3) (Икономически и финансови възможности
(по чл. 3 ал.11) и ІІІ.2.4) (Технически възможности и квалификация (по чл. 3 ал.13))
Други изискуеми от кандидата документи
1. Декларация за използване на подизпълнители (свободен текст).
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);(свободен текст)
3. Образец на договора - Кандидатът трябва да заяви съгласието си с предоставения в
документацията за участие Образец на договор като го подаде заедно с останалите
документи за участие в процедурата, подписан на всяка страница (Образецът на
договора не е задължително да бъде попълнен на етапа на подаване на документите.)
4. Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата (поставен най-горе).
РАЗДЕЛ VI
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА:
1.
Форма на оферта.
2.
Декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г.
3.
Технически спецификации
4.
Проект на договор.
5.
Образци на документи
РАЗДЕЛ VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
1. До 4 календарни дни преди изтичане на срока за подаване на офертите,
заинтересованите лица могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по
Публичната покана. Разясненията се публикуват по реда на чл.2, ал.1 от ПМС
160/01.07.2016 г., в тридневен срок от датата на постъпване на искането.
2. 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 писмени доказателства за
обстоятелствата, посочени в офертата, като представените разяснения не следва да
включват промени в техническото и ценово предложение на кандидатите.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
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(Различни от посочените в Раздел I точка 1 от Пояснителния документ)

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование: СНЦ „Клуб за спортен риболов Гларус”
Адрес: ж.к „Изгрев”, бл. 6, вх.3, ет. 7, ап.18
Град Бургас
Пощенски код: Държава: България
8000
За контакти: гр. Бургас, „ул.
„Митрополит Симеон” № 14
Лице/а за контакт: Янко Янков
Електронна поща:
Факс :
glarusksr@gmail.com
Интернет адрес (URL): http://www.glarus.club

ІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите за участие.
Официално наименование: “СНЦ Клуб за спортен риболов Гларус”
Адрес: ул. „Митрополит Симеон” № 14
Град Бургас
Пощенски код: Държава: България
8000
За контакти:
Телефон:
Лице/а за контакт: Янко Янков
0893418406
Електронна поща:
Факс :
glarusksr@gmail.com
Интернет адрес (URL): http://www.glarus.club/profile.php
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