АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: АСД-16-2/21.05.2019 г.

Възложител: Областен управител на област с административен център - гр. Добрич, Красимир
Йорданов Кирилов

Поделение
Партида в регистъра на обществените поръчки: 1186
Адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 5
Лице за контакт: Георги Георгиев, Румен Русев
Телефон: : 058 601 200
E-mail: governor@dobrich.government.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[Х] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) Адрес на профила на купувача Областна
администрация град Добрич http://dobrich.government.bg/ipage.php?id=412
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[Х] Услуги
Предмет на поръчката: „Организиране и извършване на водноспасителната дейност през 2019
г. на територията на неохраняемите морски плажове: „Крапец – Север“, част 2, община Шабла,
област Добрич; „Фиш-фиш нов“, община Балчик, област Добрич“; “Болата“, община Каварна,
област Добрич; „Дуранкулак - Къмпинг „Космос“, община Шабла, област Добрич и “Шабленска
тузла - Къмпинг „Добруджа“, без част 4, община Шабла, област Добрич.
Кратко описание:
Водно спасителната дейност следва да се извърши съгласно утвърдената от Министерство на
туризма Програма за организацията на водноспасителната дейност за 2019 г. на морски плажове
„Крапец – Север“, част 2, община Шабла, област Добрич; „Фиш-фиш нов“, община Балчик,
област Добрич“; “Болата“, община Каварна, област Добрич; „Дуранкулак - Къмпинг „Космос“,
община Шабла, област Добрич и “Шабленска тузла - Къмпинг „Добруджа“, без част 4, община
Шабла, област Добрич., която включва осигуряването на 7 (седем) броя стационарни спасителни
поста на плажна ивица с минимум по 2 (двама) спасители на всеки пост, с работно време от
08:00 до 18:00 ч. всеки ден.
Постовете следва да действат и се разпределят както следва:
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1. Морски плаж „Крапец - Север“, част 2, община Шабла, област Добрич, брой постове - 1
(един);
2. Морски плаж „Фиш-фиш нов“, община Балчик, област Добрич“, брой постове - 2 (два);
3. Морски плаж “Болата“, община Каварна, област Добрич, брой постове - 1 (един);
4. Морски плаж „Дуранкулак - Къмпинг „Космос“, община Шабла, област Добрич, брой
постове - 1 (един);
5. Морски плаж “Шабленска тузла - Къмпинг „Добруджа“, без част 4, община Шабла,
област Добрич брой постове - 2 (два).
Срок на обезпечаване на водноспасителната дейност на обявените неохраняеми морски
плажове: „Крапец – Север“, част 2, община Шабла, област Добрич; „Фиш-фиш нов“, община
Балчик, област Добрич“; “Болата“, община Каварна, област Добрич; „Дуранкулак - Къмпинг
„Космос“, община Шабла, област Добрич и “Шабленска тузла - Къмпинг „Добруджа“, без част 4,
община Шабла, област Добрич – за периода от 01.07.2019 г. до 31.08.2019 г.
Място на извършване: Територията на плажната ивица (брега) на морски плажове: „Крапец –
Север“, част 2, община Шабла, област Добрич; „Фиш-фиш нов“, община Балчик, област
Добрич“; “Болата“, община Каварна, област Добрич; „Дуранкулак - Къмпинг „Космос“, община
Шабла, област Добрич и “Шабленска тузла - Къмпинг „Добруджа“, без част 4, община Шабла,
област Добрич.

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 69 900,00 лева без ДДС.
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [……]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: За участниците не следва да са налице обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1 от ЗОП.
Икономическо и финансово състояние: няма изисквания
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Всички спасители, които ще
извършват водноспасителната дейност на морските плажове: „Крапец – Север“, част 2, община
Шабла, област Добрич; „Фиш-фиш нов“, община Балчик, област Добрич“; “Болата“, община
Каварна, област Добрич; „Дуранкулак - Къмпинг „Космос“, община Шабла, област Добрич и
“Шабленска тузла - Къмпинг „Добруджа“, без част 4, община Шабла, област Добрич, следва да
имат успешно завършен курс към Българския червен кръст и заверен талон за 2019 г. към
документа за правоспособност, съгласно чл. 20 от Наредбата за водноспасителната дейност и
обезопасяването на водните площи.
Технически и професионални способности:
1. Списък на изпълнените услуги, които са идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите – Образец № 8.
Минимални изисквания: Всеки участник трябва да е изпълнил през последните три години,
считано от датата на подаване на офертата, най-малко една услуга, която е идентична или сходна
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с предмета на обществената поръчка.
Забележка: За сходни с предмета на обществената поръчка възложителят ще приема услуги по
предоставяне на водноспасителна дейност на плажове, плувни басейни и други водни площи или
участъци от тях, които се използват за къпане, плуване и водни спортове.
2. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката – Образец № 9.
Минимални изисквания: Всеки участник следва да има на разположение за срока за изпълнение
на договора екип от спасители, съгласно Наредбата за водноспасителната дейност и
обезопасяването на водните площи, а именно: минимум 14 (четиринадесет) спасители с успешно
завършен курс към БЧК и заверен талон за 2019 г. към документа за правоспособност.
* Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за
подбор се доказва от обединението участник, а не от 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.
* Когато участникът е посочил в офертата си, че ще ползва подизпълнител/и, те трябва да
отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще
изпълняват.
* Съгласно чл. 65 от ЗОП, Участниците може да се позоват на капацитета на трети лица,
независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с
икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната
компетентност. 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.

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
Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[Х] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]
Срок за получаване на офертите:
Дата: 31.05.2019 г.
Час: 17:30
Срок на валидност на офертите:
Дата: 31.07.2019 г.
Час: 17:30
Дата и час на отваряне на офертите:
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Дата: 03.06.2019 г.

Час: 10:00

Място на отваряне на офертите: В сградата на областна администрация Добрич, зала
„Пресцентър“, с адрес, гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 5.

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

Друга информация
Документация за участие: Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до
документацията за участие на адреса на профила на купувача – Областна администрация
Добрич, посочен в настоящата обява.
Разяснения: Всяко лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по условията на
обществената поръчка в срок до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти.
Възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача
писмени разяснения по условията на обществената поръчка.
Разясненията по документацията ще се публикуват на адреса на профила на купувача – Областна
администрация град Добрич, посочен в настоящата обява.
Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител - лично или
чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса
на възложителя - гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 5, Бюро за комплексно обслужване, всеки
работен ден от 9:00 до 17:30 часа, до изтичане на посочения в обявата срок.

Дата на настоящата обява
Дата: 21.05.2019 г.

Възложител
Трите имена: Красимир Йорданов Кирилов (Подпис и печат)
Длъжност: Областен управител на област Добрич

изготвил
съгласувал
съгласувал
съгласувал

длъжност
ст.юрисконсулт
директор
директор
гл.секретар

фамилия
Георгиев
Йорданов
Енчева
Русев

дата

подпис
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