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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:
http://www.aop.bgинтернет адрес:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: АСД-16-2   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 21/05/2019  
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 1186
Поделение: ________
Изходящ номер: АСД-16-2 от дата 03/06/2019
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Областен управител на област Добрич, 
Красимир Йорданов Кирилов 

124125725

Пощенски адрес:
9300
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Добрич BG332 9300 BG
Лице за контакт: Телефон:
Румен Русев, Георги Георгиев 058 601200
Електронна поща: Факс:
governor@dobrich.government.bg 058 601249
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://www.dobrich.government.bg/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://dobrich.government.bg/ipage.php?id=412

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
69900Предмет на поръчката

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 
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„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:

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.

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 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 
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срока за изпълнение на договор

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 98360000

Доп. предмети 92332000
60443100

РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 06/06/2019 дд/мм/гггг Час: 17:30

РАЗДЕЛ ІV
Информация относно средства от Европейския съюз

Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)
Документация за участие: 
Възложителя 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. Възложителя 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 Раздел I. 
Офертата се предоставя 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 Раздел 
III срок.  
Офертите ще бъдат отворени и разгледани на дата 07.06.2019 г. от 10:30 
часа в зала „Пресцентър“, находяща се на втори етаж в Областна 
администрация Добрич. 

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 03/06/2019 дд/мм/гггг
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