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Обект на поръчката:

[] Строителство
[] Доставки

[х] Услуги
Предмет на поръчката: „Извършване на проучвания и анализи на находища на минерални води

в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: "Провеждане на мониторингови

изследвания на минералните води на находища — изключителна държавна собственост по
приложение №2 към чл. 14, т.2 от Закона за водите:

„Велинград- Лъджене", област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград;

„Велинград- Чепино", област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград;

„Девин", област Смолян, община Девин, гр. Девин;

„Павел баня", област Стара загора, община Павел баня, гр. Павел баня;
„Пчелински бани", Софийска област, община Костенец, с. Пчелин;

„Хисаря", област Пловдив, община Хисаря, гр. Хисаря"

и Обособена позиция № 2: „Извършване на актуално проучване с цел установяване на наличието

на ново съоръжение за водовземане от минерални води и проучването му от находище на
минерална вода - изключителна държавна собственост №17 по приложение №2 към чл.14, т.2 от

Закона за водите-„Велинград-Лъджене", област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград,,

Кратко описание: [По обособена позиция № 1: Провеждането на мониторинга на минералните

води, чрез сезонно наблюдение и измерване на хидроложките и хидродинамичните показатели, с

цел оценка на количествените и качествени характеристики на минералните води .
По обособена позиция № 2: Установяване на съществуването на КЕИ 4 „Вельова баня" като

съоръжение от находище „Велинград- Лъджене" с извършване на хидрогеоложко проучване и

Възложител: [Басейнова дирекция Източнобеломорски район]

Поделение (когато е приложимо): []
Партида в регистъра на обществените поръчки: [01411 ]
Адрес: [гр. Пловдив, ул. Янко Сакъзов № 35]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Неделя Гавраилова]

Телефон: [032/ 604722]
Е-таП: [Ъ<1_р1оу<11У@аЪу.Ъ]

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не

Допълнителна информация може да бъде получена от:

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт

[] ДРУГ адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не

Номер на обявата: \...ПУ...1У..?...2..'1.21.05.2018 г.]

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4

е-таП: аор@аор.Ь

интернет адрес: 1Ш:р://у\лл/уу.аор.Ьй

МОСВ
6АСЕЙН01АДИРЕШ*

.ИЗТОЧИ0БЕЛ0М0РСКИРАЙОН-

АОП



Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Не]

Икономическо и финансово състояние: [няма]

Технически и професионални способности: [1. За да удостоверят, че отговарят на нормативно

установените общи изисквания, посочени в ЗОП, и на предварително обявените от възложителя

изисквания, участниците в обществената поръчка трябва да представят следните документи:
1.1. Декларацията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП.

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от

лицата, които представляват участника.
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Прогнозна стойност (в ле., безДЦС): [3 700]

Наименование: [„Извършване на актуално проучване с цел установяване на наличието на ново

съоръжение за водовземане от минерални води и проучването му от находище на минерална
вода - изключителна държавна собственост №17 по Приложение №2 към чл.14, т.2 от Закона за

водите- „Велинград-Лъджене", област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград,, ]

Номер на обособената позиция: [ 2]

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Прогнозна стойност (в ле., безДЦС): [44 166,66]

Наименование: ["Провеждане на мониторингови изследвания на минералните води на

находища - изключителна държавна собственост по Приложение №2 към чл.14, т:2 от Закона за
водите: „Велинград- Лъджене", област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград;

„Велинград- Чепино", област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград; „Девин", област
Смолян , община Девин, гр. Девин; „Павел баня", област Стара загора, община Павел баня, гр.

Павел баня; „Пчелински бани", Софийска област, община Костенец, с. Пчелин и „Хисаря",

област Пловдив, община Хисаря, гр. Хисаря" ]

Номер на обособената позиция: [ 1]

Обособени позиции (когато е приложимо): [х] Да [] Не

Обща прогнозна стойност на поръчката (в ле., безДЦС): [47 866,66 ]

изясняване техническото му състояние и възможността му за включване на ново водовземно
съоръжение към експлоатационните ресурси на находище на минерална вода - изключителна
държавна собственост №17. „Велинград - Лъджене" - област Пазарджик, община Велинград,

Велинград.]

Място на извършване: [находища на минерална вода - изключителна държавна собственост по

Приложение № 2 към чл. 14, т.2 от Закона за водите:

„Велинград- Лъджене", област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград;

„Велинград- Чепино", област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград;

„Девин", област Смолян, община Девин, гр. Девин;

„Павел баня", област Стара загора, община Павел баня, гр. Павел баня;

„Пчелински бани", Софийска област, община Костенец, с. Пчелин;

„Хисаря", област Пловдив, община Хисаря, гр. Хисаря.]
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Администратор на лични данни в смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламента:

1.2.Декларацията по чл. 54, ал. 1, т. 3 — 5 от ЗОП.

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по

чл. 54, ал. 1, т. 3 — 5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го

представлява.
1.3.При участници обединения - документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо, а

именно: копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на
обединението, както и:

1.3.1.правата и задълженията на участниците в обединението;

1.3.2.разпределението на отговорността между членовете на обединението;

1.3.3.дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

1.3.4.друга информация и документи, изискани от възложителя.

В документа следва да е определен партньор, който да представлява обединението за целите на

обществената поръчка и трябва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в

обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за

задълженията си по време на изпълнение на договора.
1.4.Образец на Техническо предложение, съдържащо:

1.4.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и

изискванията на Възложителя;
1.4.2.Декларация за конфиденциалност по чл.102 от ЗОП свободен текст, по преценка на

участника.
1.4.3. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният

представител на участника.
Участникът представя Техническо предложение за всяка обособена позиция, за която участва.

1.5.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.З, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите

и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
1.6.Доказателство за поетите от подизпълнителите задължения, в случай на ползването на

подизпълнител/и.

1.7.Декларация за свързани лица.

1.8.Декларация за наличието или липсата на обстоятелства по чл. 69 от Закона за

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
1.9.Декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при спазване на

разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).
Декларацията се предоставя от всяко едно физическо лице, чийто лични данни са посочени в
офертата на всеки участник в настоящата обява.

Всички лични данни, съдържащи се в предоставените документи и информация ще бъдат
обработвани от Басейнова дирекция „ Източнобеломорски район " единствено и само за целите

на настоящата обществена поръчка, на основание чл. 6, ал. 1, буква в) от Общия регламент

(ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (Регламента).
Предоставянето не личните данни е доброволно, като е необходимо условие за участие в обява.

Съгласно Регламента всяко физическо лице, чийто лични данни са посочени в офертата на

даден участник има право на безплатен достъп до своите данни, право да иска коригиране,

изтриване на личните данни или ограничаване на обработването им, или правото да се направи
възражение срещу обработването. Всяко физическо лице, чийто лични данни са посочени в

офертата на даден участник има право на преносимост на личните си данни, т.е. да изиска да

бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на

лицето, така и на посоченото от него лице или организация.
Предоставените лични данни ще се съхраняват от Басейнова дирекция „Източнобеломорски

район ", съгласно чл. 122 от Закона за обществените поръчки за срок от 5 години от датата на

приключване изпълнението на договора за настоящата обществена поръчка или от датата на

прекратяване на настоящата обява.

При въпроси относно обработката на лични данни или в случай, че физическото лице желае да

подаде сигнал или оплакване, може да го направи писмено пред Комисия за защита на личните

данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2 или електронно на

публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията

НИрз://\у\у\у. суйу. Ь^.



1.За доказване на изискването по т.2.1. участникът представя списък на услугите, които са
идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от

датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите.

Участникът следва да е изпълнил минимум една услуга с предмет идентичен или сходен с

предмета на обществената поръчка през последните три години от датата на подаване на

офертата.
За услуги идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, ще се считат услуги

свързани с извършване на проучване на съществуващи водовземни съоръжения и изготвяне на

хидрогеоложки доклади или доклади за извършен мониторинг - важи и за двете обособени

позиции.
Когато Участникът е обединение, се приемат сумарно изпълнените услуги от всички членове в

обединението.

Възложителят не поставя изискване услугата, която е идентична или сходна с предмета на
обществената поръчка да бъде и със сходен обем.

2.За доказване на изискването по т.2.2. участникът представя списък на персонала, който ще
бъде ангажиран с изпълнението на обществената поръчка, в който е посочена професионалната

компетентност на лицата - важи и за двете обособени позиции.

Участникът следва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката,

притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, в съответствие с предмета на

поръчката, както следва:
1. Експерт хидрогеолог:
-Образование - висше образование - хидрогеолог или еквивалентно, в областта на подземните

води;
-образователно-квалификационна степен "магистър";
-лицето да притежава удостоверение за правоспособност, валидно към момента на подаване на

офертата.

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка
между тях,  по  отношение  на  критериите,  свързани с  техническите  способности и
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професионални способности:

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район", ЕИК 115756766, със седалище и адрес на

управление гр.Пловдив, бул. „Янко Сакьзов" № 35

Пълна информация относно личните данни може да бъде открита в интернет страницата на

Комисия за защита на личните данни - Шрз://\у\у\у.срс1р.Ь^/?р:=гиЬпс&аШ=2

1.10. Ценово предложение. Участникът представя ценовата оферта за всяка обособена позиция,

за която участва. В настоящия случай ЗОП не поставя изискване ценовото предложение да бъде

в отделен запечатан плик.

2. За доказване на технически и професионални способности участникът трябва да представи

следните документи:
2.1.Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с

посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените услуги,

през последните три години от датата на подаване на офертата;

За услуги идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, ще се считат услуги

свързани с извършване на проучване на съществуващи водовземни съоръжения и изготвяне на

хидрогеоложки доклади или доклади за извършен мониторинг - важи и за двете обособени

позиции.
Възложителят не поставя изискване услугата, която е идентична или сходна с предмета на

обществената поръчка да бъде и със сходен обем.

2.2.Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния

състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност

на лицата.
Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или
квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен

документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът

представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите

на третите лица.
Участникът следва да покрие следните минимални изисквания за технически и



Критерий за възлагане:

[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[х] Цена и качествени показатели

[] Разходи и качествени показатели

[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)

Комплексната оценка (К) на всеки участник се изчислява като сума на оценките на

следните показатели: качество на техническото предложение с тежест 70 % и ценово

предложение с тежест 30 % по следната формула: К = Т + Ф, Където:

Т е общата оценка за техническото предложение;

Ф е оценката получена съобразно предложената от него цена.

Максималната комплексна оценка, която може да получи всеки участник е 100 (сто)

точки.

Оценка на техническото предложение - Т, се изчислява по следната формула:

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с

увреждания или на хора в неравностойно положение

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на

защитени работни места

професионалната компетентност.
По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да
се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или

опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на
частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще

разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които

участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване

от процедурата.
Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да

докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на

условията по-горе.
3.Когато предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на обществената поръчка,

участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат,
ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за

поетите от подизпълнителите задължения.
4.Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и

дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от

обществената поръчка.
5.Изрично пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в отношенията му
с Възложителите не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от

лицето, което по закон представлява участника.
6.Опис на представените документи и информация, подписан от участника.]



Възложител

Трите имена: (Подпис Ь печ^т) [цнж. Цветелина Кънчева Кънева]
Длъжност: [Директор на Басеййора дирекция Източнобеломорски райо

Дата на настоящата обява

Дата: (дд/мм/гггг) [21.05-2018 г.]

Друга информация (когато е приложимо): [От датата на публикуване на настоящата обява

пълен достъп до документацията за участие в поръчката се предоставя на интернет адрес:
Мр://еагЪс1.оге/тс1ехс1е1аП5.рЬр?тепи М=423
На посочената интернет страница могат да бъдат намерени образци на документи за участие в
обществената поръчка.

Съдържанието на офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка в Басейнова

дирекция Източнобеломорски район, ул. Янко Сакъзов № 35. Отварянето на офертите ще се

извърши в 11:00 часа на 04.06.2018 г., сградата на Басейнова дирекция Източнобеломорски

район, ул. Янко Сакъзов № 35.]
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в поръчката или

техни упълномощени представители.]

Информация относно средства от Европейския съюз:

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

европейските фондове и програми: [] Да [х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: []

Място на отваряне на офертите: [сградата на Басейнова дирекция Източнобеломорски район,

ул. Янко Сакъзов № 35]

Срок на валидност на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) [02.10.2018 г.]

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) 04.06.2018 г. от 11.00 ч.]

Час: (чч:мм) [23.59]

Т=(Т1+Т2)*0,7, където:

Име: Т1 -„Въведение и встъпителен анализ"Тежест: [50]

Име: Т2 -„Стратегия за изпълнение на поръчката"Тежест: [50]

Име: Ф -„Финансова оценка"Тежест: [30]

Срок за получаване на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) [01.06.2018 г.]Час: (чч:мм) [17.30]


