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0Проект на обявление 
~Обявление за публикуване 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 

Деловодна информация 

Партида на възложителя: 01142 
Поделение: ----
Изходящ номер: 128 от дата 22/04/2014 
Коментар на възложителя: 

РАЗДЕЛ 1: БЪЗЛОЖИТЕЛ 
1.1) Наименование, адреси и лица за контакт: 
Официално наименование 
Институт по океанология - БАН Варна 

Адрес 
ул . Първи май 40 
Град Пощенски код 
Варна 9000 
За контакти Телефон 
Институт по океанология - БАН 052 370484 
Варна 

Лице за контакти 

Антон Илиев Кръстев 

Електронна поща Факс 
office@io-bas.bg 052 370483 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя (URL): 
www.io-bas.bg 
Адрес на профила на купувача (URL): 
www. io-bas. bg 
Допълнителна информация може да бъде получена на: 
~Съгласно 1.1) 
ОДруго: моля, попълнете Приложение A.l 

1 Държава 
Р България 

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за 
състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на: 

~Съгласно 1.1) 
ОДруго: моля, попълнете Приложение A.Jl 

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: 
~Съгласно 1.1) 
ОДруго: моля, попълнете Приложение A.Ill 

1.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: 

ОМинистерства или друг държавен орган, 0Обществени услуги 
включително техни регионални или О Отбрана 
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местни подразделения 

ОНационална агенция/служба 
ОРегионален или местен орган 
О Регионална или местна агенция/служба 
~ Публичноправна организация 
ОЕвропейска институция/агенция или 

международна организация 

ОДруго (моля, уточнете): _____ _ 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версно 4) 

0Обществен ред и сигурност 
ООколна среда 
О Икономическа и финансова дейност 
О Здравеопазване 
О Настаняване/жилищно строителство и 

места за отдих и култура 

О Социална закрила 
ООтдих, култура и религия 
О Образование 
~Друго (моля, уточнете): наука 

Възложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и 
възложител/и 

Да О Не~ 

РАЗДЕЛ 11: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНА ТА ПОРЪЧКА 

11 1) Описание 

11.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя: 
Доставка на подводна видео- и фототехника и водолазно оборудване 

с консумативи и принадлежности 

по проект HERAS 

11.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или 
услугата 

(Изберете само един обект- строителство, доставки или услуги, който съответства на 
конкретния предмет на вашата nоръчка) 

0(а) Строителство ~ (б) Доставки 0(в) Услуги 
О Изграждане ~Покупка Категория услуга No 
0Проектиране и О Лизинг (Относно категориите 

изпълнение О Наем услуги 1-27, моля вижте 
ОИзпълнение с каквито и ОПокупка на изплащане Приложения 2 и 3 от ЗОП) 

да е средства на О Комбинация от 
строителство, изброените 

съответстващо на 

изискван ията, 

определени от 

възложителите 

Място на изnълнение на Място на изпълнение на Място на изпълнение на 
строителството доставката услугата 

Варна 

кoдNUTS : код NUTS: ВGЗЗI код NUTS: 

II.1.3) Настоящото обявление е за 
~Възлагане на обществена nоръчка ОСъздаване на динамична система за 

доставки (ДСД) 

0Сключване на рамкаво споразумение 

11.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо) 
О Рамко во споразумение с няколко ОРамкаво сnоразумение с един 

изпълнители изnълнител 

Брой: или (когато е приложимо) 
максимален брой на участниците в 

предвиденото рамкова споеазумение 

Срок на рамковото споразумение: 
Срок в години: или в месеци : 

Обосноваване на рамкаво споразумение, чийто срок надвишава четири години: 
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Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато 

е приложимо): 

Прогнозна стойност без МС (в цифри): Валута: 

или от: до Валута: 

Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни): 

11.1.5) Кратко описание на поръчката: 
Доставка на подводна видео- и фототехника и водолазно оборудване 

с консумативи и принадлежности за изпълнение на целите и 

задачите на проект HERAS, разделени по обособени позиции 1) 
Доставка на подводна видео- и фототехника с консумативи и 

принадлежности и 2) Доставка на водолазно оборудване с 

консумативи и принадлежности. 

П.1.6) Код съгласно Общия те~мииологичен ~ечник {CPV} 

Оси. код Доп. код (когато е приложимо) 

Оси. предмет 32333000 

Доп. предмети 18100000 

11.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки Да О Не IZI 
(GPA) на Световната търговска организация 

11.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените Да IZI Не О 
позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на 

обособените позиции) 

Ако да, оферти трябва да бъдат nодадени (отбележете само едно): 
О само за една обособена IZ!зa една или nовече Оза всички обособени 

nозиция обособени nозиции позиции 

11.1.9) Ще бъдат приемани варианти Да О Не IZI 
11.2) Количество или обем на поръчката 

11.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, 
I(Oraтo е приложимо) 

1 . 0бособена позиция ~ 1: Доставка на подводна видео- и 
фототехника с консумативи и принадлежности с пределна допустима 

цена до 146 687 лв (без ДДС) 

Комплект 1. Високотехнологична подводна цифрова фотокамера за 
миниподводница РС 8В 

1.1Подводна фотокамера за изследователска миниподводница1 брой 
1 . 2Светкавица към подводна фотокамера за изследователска 
миниподводница1 брой 

1 . 3Преносим компютър за пряко управление на фотокамерата и 
видеокамерата1 брой 

Комплект 2. Подводна цифрова НО видеокамера за миниподводница РС 
8В 

2.1Подводна видеокамера за изследователска миниподводница1 брой 
2 . 2Подводно видео-осветление за видеокамера4 броя 
Комплект 3 . Подводна ръчно преносима цифрова НО видеокамера за 
водолазно заснемане 

3.1Подводна видеокамера1 брой 

3.2Подводен бокс за видеокамера1 брой 
З . ЗПодводно осветление2 броя 
3.4Подводен движител (скутер)2 броя 
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Комплект 4. Подводна ръчно преносима цифрова фотокамера за 

водолазно заснемане 

4.1Фотографска камера1 брой 

4.2Широкоъгълен обектив1 брой 

4.3Макрообектив1 брой 

4.4Подводен бокс за фотографска камера1 брой 

4.5Подводно импулсно осветление 2 броя 
2.0бособена позиция N! 2: Доставка на водолазно оборудване с 

консумативи и принадлежности с пределна допустима цена до 33 249 
лв (без ДДС) 

Комплект 1. Комуникация, осветление и целалицеви маски 1 
1.1Устройство комуникационно безжично преносимо1 брой 

1.2Подводен приемо-предавателен комутатор1 брой 

1.3Маска целолицева водолазна1 брой 

1.4Първа степен за целолицева маска1 брой 

1.5Каска1 брой 

1.6Фенер дълбоководен1 брой 

Комплект 2. Комуникация, осветление и целалицеви маски 2 
2.1Подводен приемо-предавателен комутатор1 брой 

2.2Маска целолицева водолазна1 брой 

2.3Първа степен за целолицева маска1 брой 

2.4Каска1 брой 

2.5Фенер дълбоководен1 брой 

2.6Фенер водолазен2 броя 

2.7Резервен ремък за целолицева маска4 броя 

Комплект 3. Сухи костюми 

3.1Костюм- сух2 броя 

3.2Маншети за сух костюмЗ чифта 

3.3Яка за сух костюм2 броя 

3.4Ръкавици сухиб чифта 

3.5Джоб за принадлежности4 броя 

Комплект 4. Конвенционално оборудване 
4.1Маска водолазна4 броя 

4.2Каишка за маска4 броя 

4.3Шнорхел обикновен4 броя 

4.4Плавници каучукови с пружинен механизъм2 чифта 

4.5Плавници с каишка2 чифта 

4.6Пружинна каишка за плавник4 броя 

4.7Каишка еластична за плавник5 броя 

4.8Нож водолазен2 броя 

4.9Ремъци за кания на водолазен нож4 комплекта 

4.10Пръстен-закопчалка за водолазен нож5 броя 
4.11Костюм- мокър2 броя 

4.12Боне3 броя 

4.13Ръкавици неопренови мокри2 чифта 

4.14Боти неопренови2 чифта 

4.15Колани баластни5 броя 

4.16Щипка за прикрепяне на шлангове10 броя 
4.17Парашут подемен1 брой 

4.18Рамка за оптични лещи1 брой 

4.19Спрей против замъгляване на стъклата на маските2 броя 
Комплект 5. Леководолазни апарати 
5.1Бутилка стома.нена за въздух- 15 литра2 броя 
5.2Преходник сърцевинен DIN/Yoke8 броя 
5.3Автомат водолазен2 броя 

5.4Конзола с механични контролни уреди2 броя 
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5.5Грес силиконова за уплътнения2 опаковки 

5.6Манометър за кислородl брой 
Комплект 6 . Поддръжка и принадлежности 

6.1Компас водолазен2 броя 

6.2Карабина двойна2 броя 

6.3Карабина с широка скоба6 брQя 

6 . 4Бележник подводен2 броя 

6.5Ремъци за плоча на самар за двубутилков апарат1 комплект 
6.6Манометър контролен1 брой 
6.7Преносим стенд за тариране на водолазни автомати1 брой 
6 . 8Анализатор за дихателни смеси1 брой 
6.9Датчик кисло.роден за газов анализатор Analox2 броя 
Комплект 7 . Консумативи за водолазни спускания 

7.1Азотно-кислородна дихателна смес (40 % кислород, 60 % азот) 
120 куб . м 

7 . 2Хелиево-въздушна дихателна смес (10 % кислород, 40 % азот, 50 
% хелий)80 куб.м 
7 . 3Абсорбент за въглероден диоксид80 кг 
7.4Анализатор на кислород и въглеродендиоксид в дихателни смеси 

1 брой 
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо) 

(в цифри): 179936 Валута: BGN 
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? 

от: до Валута: 

П.2.2) Опции (когато е приложимо) 

Ако да, описание на тези опции: 

Оnции се nредвижда да се изnолзват: 

Да IZI Не D 

Да D Не IZ! 

след: месеца или: дни от сключване на договора (ако е известно) 

Брой на възможните nовторения (ако има такива): ____ или: между ____ и 

В случай на nовторение nрогнозен график (ако е известно): 
след: месеца или: дни от сключване на договора 

ок за изпълнение на по ъчката 

Срок на изnълнение в месеци: ____ или дни 70 (от сключване на договора) 
или 

начална дата ____ дд/мм/гггг 
к айна дата на изnълнението дд/мм/rггг 

РАЗДЕЛ 111: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА ИН ФОРМАЦИЯ 

Ill.l) Условия, свързани с изпълнението на поръчката 

Пl.l.l) Изискуеми депозити и гаранции: 
1.Гаранция за участие в процедурата 

Кандидатът трябва да осигури гаранция за участие в процедурата в 
размер на: 

За обособена позиция 1. Доставка на подводна видео- и 
фототехника с консумативи и принадлежности - 1400 лв (хиляда и 

четиристотин лева), 

За обособена позиция 2. Доставка на водолазно оборудване с 
консумативи и принадлежности - 300 лв (триста лева) 
1.1.Гаранциите за участие се освобождават, както следва : 
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-на отстранените участници - в срок 5 работни дни след 
изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя за 

определяне на Изпълнител; 

-на класираните на първо и второ място участници - след 

сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка ; 

-на останалите класирани участници - в срок от 5 работни дни 
след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя 

за определяне на Изпълнител; 

-при прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници 

се освобождават в срок 5 работни ДНИ след изтичане на срока за 
обжалване на решението на Възложителя за прекратяване. 

1.2.Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става 

по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от зоп. Възложителят има 

право да: 

а) задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато 

кандидатът или участникът в процедура за възлагане на обществена 

поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. 

б)усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, 

когато участник: 

-оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на 

офертите; 

-е определен за изпълнител, НО не изпълни задължението СИ да 

сключи договор за обществената поръчка . 

2.Гаранция за изпълнение 

Кандидатът , определен за изпълнител на съответната обособена 

позиция , внася гаранция за изпълнение на договора за 

обществената поръчка в размер на 3 % от стойността на договора, 
внесена по банков път или представена под формата на банкова 

гаранция . 

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

по проект HERAS - 2 (4i)-3.1-26 MIS ЕТС Code: 578 (Подводно 

Археологическо Наследство в Западната част на Черноморския шелф) 

по оп тгс Румъния-България 2007-2013, 
Договор N! 64727/09.08.2013 г. 

111.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за 
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е 
приложимо): 

111.1.4) Други особени условия (когато е приложимо) Да О Не~ 
Ако да, опишете ги: 

111.2) У словия за участие 

111.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването 
им в професионални или търговски регистри: 

Изискуеми документи и информация: 
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1/Копие на документи за регистрация на 

участника/удостоверение за актуално състояние , съгласно чл . 56 , 

ал . l , т . l от ЗОП и чл.24 , ал.l от ППЗОП или ЕИК , съгласно чл . 23 
от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо 

лице или едноличен търговец . Когато не е посочен ЕИК, се 

представя задължително удостоверение за актуално състояние . 

Копие на документ за регистрация или еквивалентен документ на 

административен или съдебен орган в държавата , в която е 

установен участникът - чуждестранно лице, съобразно националното 

му законодателство , като документът се представя в официален 

превод . Копие на документа за самоличност, когато участникът е 

физическо лице. 

2/При участници обединения оригинал на нотариално заверено 

споразумение за създаване на обединението или заверено за 

вярност копие . 

3/Нотариално заверени пълномощни от всички участници в 

обединението , с които упълномощават едно лице , което да подаде 

офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за 

обединението (когато участникът е обединение , което не е 

юридическо лице и лицето, подаващо офертата, не е изрично 

вписано в споразумението, с което се създава обединението) 

оригинал. 

4/Документ за внесена гаранция за участие - оригинална банкова 

гаранция (Образец ~ 2) или платежно нареждане за извършен 

паричен превод. 

5/Оригинал на нотариално заверено пълномощно за 
подписване на офертата, в случай че участникът се представлява 

от трето лице. Пълномощното следва да съдържа всички данни на 

лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление , 

че упълномощеното лице има право да подпише офертата. 

Пълномощно, издадено от чуждестранно физическо или юридическо 

лице се представя в превод на български език (като се прилага и 

оригинала) . 
6/Декларации за липсата на обстоятелствата по: 

чл . 47, ал.l , т . l , б . иа д" и ал.2, т.5 от ЗОП (Образец W 4); 
чл . 47 , ал . l , т.2 и т.З, ал.2, т.l и т.З от зап (Образец~ 4а); 
чл . 47 , ал.5 от ОП (Образец~ 4б). Декларацията се попълва от 

представляващия участника, съгласно чл.47, ал . 4 от ЗОП. При 

участник обединение , декларацията се подава от представляващите 

юридическите лица членове на обединението и от представляващия 

обединението. 

7/Декларация от членовете на обединението (Образец N! 5); 
Декларацията се попълва от представляващия , съгласно 

учредителния му акт или устав, всеки член на 

обединението/консорциума, участник в настоящата процедура , а в 
случай , че членовете са юридически лица - от техните 
представители съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП . По отношение на това 

дали е обединение или консорциум, деклараторът избира това 

обстоятелство, което ще декларира и посочва само него, а 

ненужното се зачертава. 

8/Декларация за участието на подизпълнители със списък на 
подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на 

поръчката , както и вида на работите, които ще извършват, и дела 

на тяхното участие (Образец N! 6) . Декларацията се попълва и 
подписва от представляващия участника съгласно чл.47, ал.4 от 

ЗОП . Когато участникът е обединение се попълва и подписва от 

УНП: ldcd3d9a-Г73J-4a4f-a9f5-e8d2c7afЗca8 
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представляващия обединението. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, 

документите по ал.1, т.1, 4, 5, 6 и 11 се представят за всеки от 
тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на 

тяхното участие. 

9/Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в 

процедурата като такъв (Образец N! 7). Декларацията се попълва от 
всеки подизпълнител поотделно. Декларация се попълва и подписва 

от лицето, което официално представлява подизпълнителя пред 

трети страни за всякакви цели. 

10/Декларация за приемане на условията в проекта на Договора 
(Образец N' 8) . 

IП.2.2) Икономически и финансови възможности 

Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е 

приложимо): 

3.1.Като доказателства за 

икономическото и финансовото 

състояние по чл.50, ал.1, т.2 

от ЗОП се прилагат: 

-Годишен баланс и отчет за 

приходите и разходите за всяка 

от последните 3 години (2011 
г., 2012 г. и 2013 г.). 
Българските юридически лица 

участници в процедурата 

представят ЕИК и доказват 

изпълнение на минималните 

изисквания за икономическо и 

финансово състояние чрез 

обявяването им в Търговския 

регистър. Ако такова не е 

налично, следва да представят 

заверени копия, подписани и 

подпечатани на всяка страница. 

Когато публикуването им се 

изисква от законодателството на 

държавата, в която 

чуждестранните юридически лица 

са установени данните могат да 

се ползват от публикацията. В 

случай, че публикуването на 

съответните документи не се 

изисква от законодателството на 

държавата в която участникът е 

установен, необходимо е да се 

представят еквивалентни 

документи доказващи финансовото 

им състояние. 

Български физически лица 

участници в процедурата 

представят копие от годишните 

данъчни декларации, справки от 

работодател за изплатени 

средства, удостоверения от 

банки (за физически лица) . 

УIШ: ldcdJd9a-173 l-4a4f-a9f5-e8d2c7afJca8 

брутен оборот от доставки, 

сходни или близки с предмета на 

обособената позиция, по която 

участва, за последните три 

години в зависимост от датата, 

на която е учреден или е 

започнал дейността си в размер 

не по-малък от: 

За обособена позиция 1. 
Доставка на подводна видео- и 

фототехника с консумативи и 

принадлежности - 300 ООО лв 

(триста хиляди лева); 

За обособена позиция 2. 
Доставка на водолазно 

оборудване с консумативи и 

принадлежности - 90 ООО лв 

(деветдесет хиляди лева). 
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Чуждестранните физически лица 

представят официален документ 

удостоверяващ дохода им за 

последните 3 (три) години в 

зависимост от законодателството 

на държавата, в която 

участникът е установен, заверен 

по съответния ред. 

-Участниците, които нямат 

тригодишна дейност, следва да 

представят горепосочените 

документи с начална дата, в 

зависимост от датата, на която 

са учредени или са започнали 

дейността си. 

Участникът следва да докаже 

реализиран общ брутен оборот от 

доставки, сходни или близки с 
предмета на обособената 

позиция, по която участва, за 

последните три години в 

зависимост от датата, на която 

е учреден или е започнал 

дейността си в размер не по

малък от: 

За обособена позиция 1. 
Доставка на подводна видео- и 

фототехника с консумативи и 

принадлежности - 300 ООО лв 
(триста хиляди лева); 

За обособена позиция 2. 
Доставка на водолазно 

оборудване с консумативи и 

принадлежности - 90 ООО лв 

(деветдесет хиляди лева). 

3.2.Когато участникът в 
процедурата е обединение, което 
не е юридическо лице, 

изискванията по т.3.1 се 

прилагат за обединението като 

цяло. В случай, че не отговаря 

на горните изисквания, 

Участникът ще бъде отстранен 

участие в процедурата. 

от 

111.2.3) Технически възможности 
Изискуеми документи и информация: 

-Кратко изложение за дейността 

на фирмата и опита И в подобна 
дейност. 

-Списък на основните договори, 

сходни с предмета на настоящата 

поръчка изпълнени през 

последните три години - 2011 
г., 2012 г. и 2013 г. или в 

УНП: ldcdJd9a-П3 1 ..<la4f-a9f5-e8d2c7af3ca8 
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Минимални изискван ия (когато е 
приложимо): 

Не по-малко от три успешно 

изпълнени договора сходни с 

предмета на настоящата поръчка, 

изпълнени през последните три 

години- 2011 г., 2012 г . и 

2013 г. или в зависимост от 

датата, на която участникът е 

учреден или е започнал 
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зависимост от датата, на която 

участникът е учреден или е 

започнал дейността си, с 

посочване за всеки от тях на 

извършените дейности, дата на 

сключване, дата на приключване, 

Възложител и стойност за всеки 

поотделно. 

-Препоръки за добро изпълнение 

на някои от представените 

договори, но за не по-малко от 

три договора, по т.l съгласно 

чл.51 , ал.l, т.l от ЗОП . 

дейността си. 

111.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо) Да О Не 181 
О Поръчката е ограничена до кандидати- специализирани предприятия или кооперации 

на лица с увреждания 

О Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с 
увреждания 

111.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги 

111.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия 
Ако да, посочете съответните нормативни разnоредби: 

111.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и 
професионалната квалификация на персонала си, отговорен за 
изпълнението на услугата 

РАЗДЕЛIV:ПРОЦЕДУРА 

IV 1) В . ид процедура 

IV.l.l) Вид процедура 
181 Открита 
О Ограничена 

О Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура: 

О Договаряне Има вече избрани кандидати: 

Да О НеО 

Да О НеО 

Да U НеО 
Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните 
кандидати в раздел VJ.З) Допълнителна информация 

О Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура: 

О Състезателен диалог 

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да 
представят оферти или да участват в договарянето или диалога 

(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог) 

брой 

или минимален брой и (когато е приложимо) максимален брой 

Критерии за ограничаване броя кандидатите: 
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IV.l.3) Намаляване на броя на предложенията по време на 
договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен 

диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно 

намаляване на броя на обсъжданите предложения или на 

договаряните оферти. 

IV.2) Критерий за оценка на офертите 

IV.2.1) Критерий за оценка на офертите 
(моля, отбележете приложимото) 

~най-ниска цена 
или 

О икономически най-изгодна оферта при 

Да О НеО 

Опасочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна 
тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната 

тежест не е възможно поради очевидни причини) 

О показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за 
представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ 

Показатели Тежест 

IV.2.2) Ще се използва електронен търг Да О Не~ 
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо) 

IV.3) Административна информация 

IV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е 
приложимо) 

IV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка Да О Не~ 
Ако да, посочете къде: 

ОПредварително обявление за ОП О Обявление на профила на купувача 
Номер на обявлението в РОП: от 

О Други предишни публикации (когато е приложимо) 

IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и 
допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на 

описателен документ (при състезателен диалог) 

Срок за получаване на документация за участие 

Дата: 24/05/2014 дд/мм/гггг Час: 17:00 

Платими документи Да О Не~ 
Ако да, цена (в цифри): Валута: 

Условия и начин за плащане: 

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие 
Дата: 31/05/2014 дд/мм/гггг Час: 17:00 

IV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на 
оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена 
процедура, процедура па договаряне и състезателен диалог) 

Дата: дд/мм/гггг 
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IV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията 
за участие 

DES DDA 
0CS ODE 
Друг: Български 

DET 
DEL 

DEN 
DFR 

оп 
DLV 

DLT 
онu 

о мт 
ONL 

IV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура) 
До дата: дд/мм/гггг 

DPL 
DPT 

оsк 
DSL 

DFI 
osv 

или в месеци: или дни: 90 (от крайния срок за получаване на оферти) 

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите 
Дата: 02/06/20 14 дд/мм/гггг Час: 11:00 

Място (когато е приложимо): Институт по океанология - БАН, гр. Варна 9000, ул. Първи 
май 40 в Семинарна зала 
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато Да IZI Не D 
е приложимо) 

Участниците в процедурата или техни надлежно упълномощени 

представители (с нотариално заверено пълномощно), чиито оферти 

са приети и регистрирани, както и представители на средствата за 

масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. 

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

Vl.l) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е Да D НеО 
приложимо) 

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления: 

V1.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от Да IZI Не D 
фондове на ЕС 

Ако да, посочете проекта и/или програмата: 
по проект HERAS - 2 (4i)-3.1-26 MIS ЕТС Code: 578 (Подводно 

Археологическо Наследство в Западната част на Черноморския шелф) 

по оп тгс Румъния-България 2007-2013, 
Договор N' 64727/09.08.2013 г . 

VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо) 

VI4)П б Lроцедури по о жалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 
Официално наименование 
Комисия за защита на конкуренцията 

Адрес 
бул. Витоша N! 18 
Град Пощенски код Държава 
София 1000 Република 

България 

Телефон 

02 9884070 
Електронна поща Факс 
cpcadmin@cpc . bg 02 9807315 
Интернет адрес (URL): 
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http://www . cpc.bg 

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо) 

Официално наименование 

Адрес 

Град Пощенски код 1 Държава 

Телефон 

Електронна поща Факс 

Интернет адрес (URL): 

VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VI.4.2 ИЛИ при необходимост 
раздел VI.4.3) 
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби: 
До комисията за защита на конкуренцията, в 10 дневен срок от 
уведомяване на лицата за решението на възложителя относно избора 

на изпълнител по обществената поръчка. 1 съгласно чл.120 от ЗОП/ 

Vl.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби 

Официално наименование 

Адрес 

Град Пощенски код 1 Държава 

Телефон 

Електронна поща Факс 

Интернет адрес (URL): 

VI.S) Дата на изпращане на настоящото обявление 
Дата: 22/04/2014 дд/мм/гггг 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ДОПЪЛИИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗАКОНТАКТ 

1) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация 
Официално наименование 

Адрес 

Град Пощенски код 1 Държава 

За контакти Телефон 

Лице за контакти 

Електронна поща Факс 

УНП: ldcd3d9a-ПJ l-4a4f-a95-e8d2c7a!Зca8 13 



Партидо: О 1142 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версих 4) 

Интернет адрес (URL): 

11) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие 
(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за 

състезателен диалог, както и за динамична система за доставки) 

Официално наименование 

Адрес 

Град Пощенски код 1 Държава 

За контакти Телефон 

Лице за контакти 

Електронна поща Факс 

Интернет адрес (URL): 

111) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или 
заявлениятазаучастие 

Официално наименование 

Адрес 

Град Пощенски код j Държава 
За контакти Телефон 

Лице за контакти 

Електронна поща Факс 

Интернет адрес (URL): 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена nозиция: 1 Наименование: Доставка на nодводна видео- и фототехника с 
консумативи и nринадлежности 

1) Кратко описание 
Обособената позиция: включва 1) Високотехнологична подводна 

цифрова фотокамера за миниподводница РС ВВ; 2) Подводна цифрова 

но видеокамера за миниподводница РС ВВ; 3) Подводна ръчно 

преносима цифрова но видеокамера за водолазно заснемане; 4) 
Подводна ръчно преносима цифрова фотокамера за водолазно 

заснемане. 

2~ Код съгласио Общия те(!МИнологичеи l!ечиик {CPV~ 

Оси. код Доп. код (когато е приложимо) 

Оси. предмет 32333000 

УНП: 1dcdJd9a-f7J 1-4a4f-a9f3-e8d2c7afЗca8 14 



Партида: 01142 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (верски 4) 

3) Количество или обем 
Комплект 1. високотехнологична подводна цифрова фотокамера за 
миниподводница РС ВВ 

1.1Подводна фотокамера за изследователска миниподводница1 брой 
1.2Светкавица към подводна фотокамера за изследователска 

миниподводница1 брой 

1.3Преносим компютър за пряко управление на фотокамерата и 

видеокамерата1 брой 
Комплект 2. Подводна цифрова НО видеокамера за миниподводница РС 
8В 

2.1Подводна видеокамера за изследователска миниподводница1 брой 
2.2Подводно видео.осветление за видеокамера4 броя 

Комплект 3. Подводна ръчно преносима цифрова НО видеокамера за 
водолазно заснемане 

3.1Подводна видеокамера1 брой 

3.2Подводен бокс за видеокамера1 брой 

3 . 3Подводно осветление2 броя 

3.4Подводен движител (скутер)2 броя 

Комплект 4. Подводна ръчно преносима цифрова фотокамера за 
водолазно заснемане 

4 . 1Фотографска камера1 брой 

4.2Широкоъгълен обектив1 брой 

4.3Макрообектив1 брой 

4.4Подводен бокс за фотографска камера1 брой 

4.5Подводно импулсно осветление 2 броя 
Прогнозна стойност, без МС (ако е известна) 

(в цифри): 146687 Валуrа: BGN 
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? 

от: до Валуrа: 

Да~ НеО 

4) Информация за начална дата 1 краен срок за изпълнение (когато е приложимо) 
Срок на изnълнение в месеци: или дни 70 (от сключване на договора) 
или 

начална дата дд/мм/rrгг 

крайна дата дд/мм/гггг 

5) Допълнителна информация 

(Използвайте това Приложение толкова nъти, колкото е броят на обособените позиции) 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция : 2 Наименование: Доставка на водолазно оборудване с консумативи и 
принадлежности . 

1) Кратко описание 
1) Комуникация, осветление и целалицеви маски 1; 2) Комуникация, 

осветление и целалицеви маски 2; 3) Сухи костюми; 4) 
Конвенционално оборудване; 5) Леководолазни апарати; 6) 
Поддръжка и принадлежности; 7) Консумативи за водолазни 

спускания . 

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 

Осн. qр~дмет 

Оси. код 

18100000 

Доп. код (когато е приложимо) 



Партида: О 1142 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (верен• 4) 

3) Количество или обем 
Комплект 1 . Комуникация, осветление и целалицеви маски 1 
1.1Устройство комуникационно безжично преносимо1 брой 

1 . 2Подводен приемо-предавателен комутатор1 брой 

1.3Маска целолицева водолазна1 брой 

1.4Първа степен за целолицева маска1 брой 

1 . 5Каска1 брой 

1.6Фенер дълбоководен1 брой 

Комплект 2 . Комуникация, осветление и целалицеви маски 2 
2 . 1Подводен приемо - предавателен комутатор1 брой 

2 . 2Маска целолицева водолазна1 брой 

2 . 3Първа степен за целолицева маска1 брой 

2 . 4Каска1 брой 

2 . 5Фенер дълбоководен1 брой 

2 . 6Фенер водолазен2 броя 

2 . 7Резервен ремък за целолицева маска4 броя 

Комплект 3. Сухи костюми 

3.1Костюм- сух2 броя 

3.2Маншети за сух костюмЗ чифта 

З . ЗЯка за сух костюм2 броя 

3 . 4Ръкавици сухиб чифта 

3.5Джоб за принадлежности4 броя 

Комплект 4. Конвенционално оборудване 

4.1Маска водолазна4 броя 

4 . 2Каишка за маска4 броя 

4.3Шнорхел обикновен4 броя 

4.4Плавници каучукови с пружинен механизъм2 чифта 

4 . 5Плавници с каишка2 чифта 

4 . 6Пружинна каишка за плавник4 броя 

4.7Каишка еластична за плавник5 броя 

4 . 8Нож водолазен2 броя 

4.9Ремъци за кания на водолазен нож4 комплекта 

4 . 10Пръстен-закопчалка за водолазен нож5 броя 

4.11Костюм- мокър2 броя 

4 . 12Боне3 броя 

4.13Ръкавици неопренови мокри2 чифта 

4.14Боти неопренови2 чифта 

4.15Колани баластни5 броя 

4 . 16Щипка за Прикрепяне на шлангове10 броя 

4 . 17Парашут подемен1 брой 

4 . 18Рамка за оптични лещи1 брой 

4.19Спрей против замъгляване на стъклата на маските2 броя 
Комплект 5 . Леководолазни апарати 
5.1Бутилка стома.нена за въздух- 15 литра2 броя 
5.2Преходник сърцевинен DIN/Yoke8 броя 
5 . 3Автомат водолазен2 броя 

5 . 4Конзола с механични контролни уреди2 броя 

5.5Грес силиконова за уплътнения2 опаковки 

5.6Манометър за кислород1 брой 

Комплект 6 . Поддръжка и принадлежности 

6.1Компас водолазен2 броя 

6.2Карабина двойна2 броя 

б . ЗКарабина с широка скобаб броя 
6 . 4Бележник подводен2 броя 

6.5Ремъци за плоча на самар за двубутилков апарат1 комплект 

Ylill : ldcd3d9a-nз 1 -4a4f-<~9f5-e8d2c7a0ca8 16 



Партнда: 01142 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версltЯ 4) 

6.6Манометър контроленl брой 

6.7Преносим стенд за тариране на водолазни автоматиl брой 

6.8Анализатор за дихателни смеси1 брой 

6.9Датчик кисло-.роден за газов анализатор Analox2 броя 
Комплект 7. Консумативи за водолазни спускания 
7.1Азотно-кислородна дихателна смес (40 % кислород, 60 % азот) 
120 куб.м 
7.2Хелиево-въздушна дихателна смес (10 % кислород, 40 % азот, 50 
% хелий) ВО куб.м 
7.3Абсорбент за въглероден диоксид80 кг 

7.4Анализатор на кислород и въглероден ди оксид в дихателни смеси 

1 брой 

Прогнозна стойност, без Д.ЦС (ако е известна) 

(в цифри): 33249 Валута: BGN 
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да~ НеО 
от: до Валута: 

4) Информация за начална дата 1 краен срок за изпълнение (когато е приложимо) 
Срок на изпълнение в месеци: или дни 70 (от сключване на договора) 

или 

начална дата дд/мм/гггг 

крайнадата дд/мм/гггг 

5) Допълнителна информация 

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции) 

УНП: ldcd3d9a-f73 l-4a4f-a9б-e8d2c7afЗca8 17 


