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ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 01142
Поделение: ________
Изходящ номер: 125 от дата 22/03/2013
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Институт по океанология - БАН Варна
Адрес
ул. Първи май 40
Град
Пощенски код
Варна
9000
Място/места за контакт
Телефон
Институт по океанология - БАН
052 370484
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Атанас Василев Палазов
E-mail
Факс
office@io-bas.bg
052 370483
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

Страна
Р България

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.io-bas.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Батиметрично заснемане и изготвяне на батиметрична карта на
хартиен и магнитен носител на предварително избрани участъци от
крайбрежната три-километрова зона от Българския сектор на Черно
море в мащаб 1:10000. Картата да бъде в проекция
WGS_1984_UTM_Zone_35N, Projection: Transverse_Mercator.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
71353000
Осн. предмет
Доп. предмети
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Батиметрично заснемане на общо 280 профила с обща дължина 850
км, с разстояние между профилите 0.5 км и площ на акваторията
за заснемане от 315 км2. Всички предвидени за заснемане
трансекти са разположени в три-километровата крайбрежна зона.
Изпълнителят предава на Възложителя заснетите батиметрични
профили на електронен носител в .xls формат (x, y, z), а
изготвените батиметрични карти в мащаб 1:10000 на хартиен и
електронен носител (в jpg или pdf формат).
Прогнозна стойност
(в цифри): 50000 Валута: BGN
Място на извършване
Варна

код NUTS:
BG331

Изисквания за изпълнение на поръчката
Участникът в поръчката трябва да отговаря на следните условия:
Да бъде с опит в извършване на батиметрично заснемане и
изготвяне на батиметрична карта, като през последните три години
да е изпълнил не по-малко от 3 (три) договора с изпълнени
хидрографски и геодезически дейности, подобни на изискваните в
поръчката (заснемане на акватории, езерни/речни/канални легла и
др., както и изработване на КК и КР или специализирани карти).
Да е реализирал оборот (приходи – по отношение на физическите
лица) за последните 3 (три) години – 2010 г., 2011 г. и 2012 г.,
не по-малко от 600 000 (шестотин хиляди) лева, без ДДС от
договори за хидрографски и геодезически дейности, подобни на
изискваните в поръчката (заснемане на акватории,
езерни/речни/канални легла и др., както и изработване на КК и КР
или специализирани карти).
Да притежава Сертификат за извършване на морски хидроложки
изследвания.
Да притежава валидна застраховка или друг еквивалентен документ
“Професионална отговорност”.
Да има внедрена система за управление на Качеството ISO
9001:2008, отговаряща с предмета на дейност на поръчката или
еквивалентен.
Да разполага с необходимото техническото осигуряване за
изпълнение на поръчката, като наличния минимум оборудване е:
- GPS приемници двучестотни – 3бр.
- Тотални станции -2 бр. от които едната сканираща с точност 3
сек.
- Ехолот прецизен -1бр.
- Ехолот панорамен – 1бр.
- Лицензиран софтуер за предлаганите дейности.
За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по
тази обособена позиция, участникът следва да осигури екип за
изпълнението на поръчката не по-малко от 7 (седем) ключови
експерти и специалисти, които да отговарят на следните
изисквания:
•Магистър инженер-геодезист с професионален опит не по-малък от
10 г., член на КИИП и КИГ, притежаващ лиценз по ЗКИР и лиценз за
навигационна и хидрографска дейност, валидна поименна
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застраховка „Професионална отговорност в проектирането и
строителството".
•Магистър инженер – геодезист (един на брой) с професионален
опит не по-малък от 8 години, притежаващ лиценз по ЗКИР и КИП,
валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в
проектирането и строителството".
•Технически изпълнители – (петима, извън горните трима).
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 04/04/2013 дд/мм/гггг

Час: 17:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 04/04/2013 дд/мм/гггг
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