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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00661
Поделение: ________
Изходящ номер: 15-00/68 от дата 21/04/2015
Коментар на възложителя:
№ на партидата на възложителя в Регистъра на обществените 
поръчки: 00661

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Белене
Адрес
ул. България № 35
Град Пощенски код Страна
Белене 5930 Република 

България
Място/места за контакт Телефон
Отдел СИП и ФП 0658 31061; 0658 34672
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Цветомир Цветанов - главен експерт Икономическо развитие и 
обществени поръчки, Румяна Кондрова - главен експерт Екология, 
чистота, селско стопанство и епизотии
E-mail Факс
obshtinabl@gmail.com 0658 34672; 0658 31062
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://belene.bg/_index.php
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://www.profilnakupuvacha.com/Община Белене,10578

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Предметът на публичната покана е третиране на биотопи и площи 
срещу комари и кърлежи през сезон 2015 г. в община Белене по 
следните дейности: 

Дейност 1 - Авиохимическо третиране против комари със система за 
ултрамалообемно пръскане /ULV/ или еквивалент, с подходящи 
препарати и авиационна техника предложени от изпълнителя.

Дейност 2  - Наземни дезинсекционни обработки против комари в 
регулационните граници на населените места в община Белене с 
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генератор за топъл аерозол, или еквивалент, с подходящи 
препарати и техника предложени от изпълнителя.

Дейност 3: Дезакаризационни обработки на площи против кърлежи с 
подходящи препарати и техника предложени от изпълнителя; 
Дезакаризационните обработки се предвижда да се извършат най-
малко два пъти- май и септември;Допълнителни обработки против 
кърлежи - при необходимост или при възникване на специфични 
нужди, при изрично заявяване от Възложителя.

За сезон 2015г. по дейност 1 и дейност 2, максималната стойност 
до която Възложителя ще заявява третирания и обработки срещу 
комари ще е максимум до 63 000 лв. с вкл. ДДС.
За сезон 2015г. по дейност 3 - максималната стойност до която 
Възложителя ще заявява третирания и обработки срещу кърлежи ще е 
максимум до 1000 лв. с вкл. ДДС.

Прогнозната стойност на услугите по настоящата публичната покана 
е максимум до 64 000 лева с вкл. ДДС. Плащанията по сключения 
договор ще се извършват по банков път, в срок до 30 /тридесет/ 
календарни дни след подписване на всеки акт за извършена 
работа /протокол за извършена ДДД обработка съгласно Приложение 
№4 към Наредба №3 от 24.01.2005 г. за условията и реда за 
извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации/ и след 
представяне на фактура от страна на изпълнителя, издадена в 
съответствие със Закона за счетоводството, Закона за ДДС и 
Правилникът за прилагането му (за изпълнител/-и, регистриран/-и 
по ДДС). Всички плащания по договора се извършват, след 
получаване на информацията от НАП и Агенция „Митници” в 
съответствие с изискванията на Решение на МС № 788/28.11.2014 г. 
за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори: 
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=2E92
9C46E0C1762F6D8BD633DDBFAF33?idMat=90250

Източник на финансиране - собствени средства на Възложителя и 
републиканска субсидия. 
Срок за изпълнение на дейностите: до 30.09.2015 г.

Всеки участник има право да представи само една оферта, като се 
оферира участие за изпълнение на пълния обем дейности. Варианти 
на оферти не се приемат. Непредставяне на някои от изискуемите 
документи, образции или неизпълнение на указано условие, може да 
доведе до отстраняване на участника в процедурата или до 
несключване на договора за изпълнение на услугата.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 90670000

Доп. предмети 90922000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Биотопи и територии за третиране и размер на площта:  Дейност 
№1: до 8 700 дка намиращи в землищните граници на гр. Белене по 
поречието на р. Дунав, и на част от островните групи в рамките 
на община Белене:
1. Площадката на АЕЦ “Белене” - до 2200 дка;  2. Остров “Щуреца” 
– покрай м.Енерговлака /землище гр. Белене/- до 1500 дка;
3. Района на градски плаж в съседство с регулационните граници 
на гр.Белене, и покрай дигата западно от гр. Белене до м. 
ХТК/землище гр. Белене /- до 2600 дка; 4. Част от остров 
“Магареца”- до 400 дка; 5. Част от остров „Персин” - до 2000 
дка.
Дейност 2: Терени за третиране- обща площ – до 12 420 дка: гр. 
Белене  – до 5 450 дка; с. Деков – до 1 220 дка; с. Татари – до 
1 330 дка; с. Петокладенци – до 1 650 дка; с. Кулина вода - до 1 
290 дка; с. Бяла вода – до 1 480 дка.
Дейност 3: до 145 дка в регулационните граници на населните 
места в община Белене.

Възложителят изрично ще заявява и указва конкретния размер на 
площите и местностите със заявка за всяка възникнала 
необходимост от предприемане на действия по третирането или 
обработка. Услугата по предходното изречение ще се изпълнява 
освен по изрична заявка от страна на Възложителя, а също и по 
указан от него график. Третиранията по дейност 1 и дейност 2 ще 
се извършват при нужда, като Възложителят си запазва правото 
въобще да не заявява пълния обем третирания по дейност 1 или 
дейност 2, като е възможно вместо третиранията по дейност 1 да 
бъдат увеличени третиранията по дейност 2 за сметка на тези по 
дейност 1, и обратно, в зависимост от конкретния случай! 
Прогнозна стойност
(в цифри): 53333.33   Валута: BGN

Място на извършване
община Белене код NUTS:  

BG314

Изисквания за изпълнение на поръчката
I. 
1. За Дейност №1:
1.1. Авиохимичното третиране против комари да се извършва със 
система за ултрамалообемно пръскане /ULV/ или еквивалент.
1.2.Третирането да се извършва с вертолет, самолет или 
еквивалентна подходяща авиационна техника от категория 
"Селскостопанска", със сертификат за авиационен оператор за 
специализирани авиационни работи за авиохимическа работа по чл. 
8, I, т. 1.2, буква „ж“ от Наредба №24 от 2000 г. за издаване 
свидетелства на авиационните оператори, извършващи 
специализирани авиационни работи.
1.3. Препаратът за авиохимическо третиране:
•да отговаря на чл.14 от Наредба № 3 от 24.01.2005 г. за 
условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации;

2. За Дейност №2:
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2.1. Дезинсекцията да се извършва с високоефективна наземна 
техника, оборудвана с генератор за топъл аерозол или еквивалент;
2.2. Препаратът за наземната дезинсекция против комари:
•да отговаря на чл.14 от Наредба № 3 от 24.01.2005 г. за 
условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации;

3. За Дейност №3:
3.1. Дезакаризационните обработки на площи против кърлежи да се 
извършва с ръчна механизирана техника, или еквивалент.
3.2. Препаратът за наземна дезакаризация против кърлежи:
•да отговаря на чл.14 от Наредба № 3 от 24.01.2005 г. за 
условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации;

II. Участниците следва да демонстрират, че ще имат на 
разположение за изпълнението на услугата: -специализирана 
авиационна техника за изпълнение на обработката по Дейност № 1 - 
не по-малко от 1 (един) брой въздухоплавателно средство(ВС) 
(собствено или под наем) оборудвано със съответна подходяща 
система за ултрамалообемно пръскане /ULV/ или еквивалент; 2. 
Специализирана техника за наземна обработка за изпълнение на 
третирането по Дейност № 2 - не по-малко от 1 (един) брой 
генератор (собствен или под наем) за топъл аерозол или 
еквивалент, за наземна дезинсекция; За удовлетворяване 
изискванията на Възложителя за техническите възможности, 
участниците на етап оферта, представят само списък на 
техническото оборудване, което възнамеряват да използват и ще е 
на тяхно разположение за изпълнение на дейностите №1 и №2. 
Участникът определен за изпълнител, при сключване на договора ще 
трябва да представи, освен документите по чл.101е ал.2 от ЗОП, 
и: 
а). Заверени копия на документи удостоверяващи собствеността на 
техническото оборудване и техника и на ВС декларирани за 
ползване в офертата му.
б). В случай, че техническото оборудване (техника), вкл. и ВС не 
са собственост на участника определен за изпълнител, при 
сключване на договора се представят и доказателства, че същите 
ще бъдат на разположение за срока на изпълнение на настоящата 
услуга (договори за наем или лизинг).
в). Заверено копие на валидно удостоверение за регистрация на 
предложеното ВС, издадено от Гражданска въздухоплавателна 
администрация(ГВА) на Р. България, в регистъра на гражданските 
ВС по чл. 20 от Закона за гражданското въздухоплаване.
г). Валидно удостоверение за летателна годност на ВС по буква 
"в" , категория „Селскостопанска”, издадено от ГВА на Р. 
България – заверено копие.
д).Сертификат за авиационен оператор(АО) за специализирани 
авиационни работи за авиохимическа работа по чл. 8, I, т. 1.2, 
буква „ж“ от Наредба №24 от 2000 г. за издаване на свидетелства 
на АО - зав. копие.
е).Заверено копие на валидна застрахователна полица "Гражданска 
отговорност" за предложеното въздухоплавателно средство по буква 
"в".

III.Участникът да разполага с екип за изпълнението на поръчката 

УНП: fb695c99-37fc-4ff5-a994-d2d6ea87c0ca 4



Партида: 00661 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

- минимум четири души правоспособни лица - двама ръководителя и 
двама изпълнителя, като всеки член от екипа, в т.ч. и 
ръководителите, да притежават документи за правоспособност, 
удостоверяващи завършен курс на обучение по дейности: 
„Дезинфекции, дезинсекции и дератизации”, издаден по реда и 
съгласно чл.7-чл.11 от Наредба № 3/24.01.2005г. за условията и 
реда за извършване на ДДД.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
„Най - ниска  цена”, която ще е сбор от предлаганата цена за 
авиационната обработка на 1 дка площ (за дейност 1) с вкл. ДДС 
(или крайна цена ако участника не е регистриран по ДДС) и 
предлаганата цена за наземни (за дейност 2 и 3) обработки на 1 
дка площ с вкл. ДДС (или крайна цена ако участника не е 
регистриран по ДДС). В цената за 1 дка площ за наземно и 
авиационното третриране, да е калкулирана и стойността на 
препаратите за съответния вид обработка, и другите съпътстващи 
разходи включващи се към съответните третирания (за гориво, вода 
и пр.).

Срок за получаване на офертите
Дата: 30/04/2015 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Съгласно чл.101в, ал.1 от ЗОП, всяка оферта следва да съдържа: 
1. Данни за лицето, което прави предложението /по обр.№ 1/. 2. 
Техническо предложение - /по обр.№2/. 3. Ценово предложение 
- /по обр.№3/; 4. Списък на препаратите, които ще се използват 
при наземната(в т.ч. и за кърлежи) и авиационна обработки -  /по 
обр.4/. Участниците само посочват информацията съгласно 
образеца, като комисията по чл.101г ал.1 от ЗОП проверява 
съответствието й с публичния регистър по чл.14в т.1 на Закона за 
защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси на 
страницата на МЗ в Интернет. 5.Участникът да е уведомил МЗ с 
писмено уведомление съгласно чл.13 от Наредба № 3/24.01.2005г. 
за условията и реда за извършване на ДДД - представя се заверено 
копие от уведомлението, ведно с копия от разписка от пощенски 
оператор, или входящ № от съответната институция, доказаващо, че 
уведомлението действително е извършено и входирано в МЗ. 6. 
Списък на екипа за изпълнението на поръчката - съгласно 
изискването на т.III на раздел "Изисквания за изпълнение на 
поръчката" посочено по-горе в настоящата публична покана - по 
Образец №5. За всяко от посочените лица в екипа, в т.ч. и за 
ръководителите се представят заверени копия на документи за 
правоспособност, удостоверяващи завършен курс на обучение по 
дейности: „Дезинфекции, дезинсекции и дератизации”, издадени по 
реда и съгласно чл.7-чл.11 от Наредба № 3/24.01.2005г. за 
условията и реда за извършване ДДД.7. Участниците да имат 
внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или 
еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството, с обхват ДДД дейности, и издаден от 
лица съгласно чл.53 ал.3 от ЗОП. Доказва се със прилагане в 
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