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ул. Иван Вазов 38, ап. 3-4, 1000 София
Тел. (02) 950 50 40, (02) 950 50 41, Факс (02) 981 66 40
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Проект № 5103020-23-666: „Прилагане на дейности от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и
опазване на есетрите в България”
Договор № 5103020–С-012

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 2/ 18.09.2014 г.
за услуга с предмет "Писмени препоръки за актуализиране на План за действие за есетровите риби в
българските акватории на река Дунав и Черно море" по дейност 1 по проект “Прилагане на дейности
от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на
есетрите в България” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма
„Околна среда 2007-2013г.” съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от
Kохезионния фонд на Европейската общност, Номер на договора: 5103020–С-012 Номер на проекта:
5103020-23-666, Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.
Бенефициент:
Седалище и адрес на
управление:
БУЛСТАТ:
Представлявано от:

ВВФ - Световен фонд за дивата природа, Дунавско- Карпатска
програма България
гр. София 1000
ул.“Иван Вазов” No.38
ет.2, ап.3-4
175054080
Веселина Кавръкова

На основание чл. 9, ал. 2 от ПМС № 118/2014 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ОТ СТРАНА НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, КОХЕЗИОННИЯ ФОНД, ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО, ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО
ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ оповестявам публично съобщение за ценови
предложения за услуга с предмет "Писмени препоръки за актуализиране на План за действие за
есетровите риби в българските акватории на река Дунав и Черно море" по дейност 1 проект “Прилагане
на дейности от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и
опазване на есетрите в България” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна
програма „Околна среда 2007-2013г.” съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от
Kохезионния фонд на Европейската общност, Номер на договора: 5103020–С-012 Номер на проекта:
5103020-23-666, Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

Цел на услугата

Национална
Стратегическа
Референтна рамка
2007 - 2013

Изготвяне на рамка от препоръки за актуализиране на „Плана за действие за
есетровите риби в българските акватории на река Дунав и Черно море”
съгласно чл. 54(1) т.4, 5, 6 както и НАРЕДБА № 5 от 1.08.2003 г. за условията и

реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове.

Обхват на работата
В изпълнение на целта на услугата, изпълнителят следва да извърши следното:
•

Да се запознае с действащата нормативна уредба регламентираща изготвянето на Планове за
действие за видове.

•

Да се запознае с изготвените в рамките на Дейност 1 по проекта: Анализ на нормативната
уредба и политиките в България по отношение опазването и ползването на есетровите
риби; Анализ на плана за действие за есетровите риби в българските акватории на река
Дунав и Черно море” както и други събрани стратегически документи.

•

Да направи преглед на постигнатото от проекта релевантно към актуализирането на Плана за
действие.

•

Да направи консултации с ключови заинтересовани страни по проблематиката.

•

Да създаде рамка от препоръки за програми/ мерки/ действия за опазване/ управление на
естествените есетровите популации в т.ч. комуникационни и образователни дейности, които да
залегнат в бъдещ План за действие за есетровите риби.

•

Да предложи възможни отговорности (институции и/или организации) за изпълнение на
предложените програми/ мерки/ действия.

•

Да представи изготвените предложения на среща на Консултативния съвет по проекта, да
модерира дискусиите по темата;

•

Да отрази направените коментари по време на среща на Консултативния съвет по проекта в
изготвения документ.

Срокове за изпълнението на услугата
Крайният срок за изпълнение на услугата е 20.12.2014 г.

Очаквани резултати/ продукти
•

Писмени препоръки за актуализирането на Плана за действие за есетровите риби

Условия за изпълнение на услугата
Изпълнителят се отчита пред Ръководителя на проекта и получава методическа подкрепа от Биологаихтиолог по проекта.
Изпълнителят ще сключи договор с "ВВФ-България".
Изпълнителят организира и финансира всички дейности, необходими за успешното изпълнение на
заданието.
"ВВФ-България" ще организира предвидената среща на Консултативния съвет по проекта.
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Изисквания към кандидатите
Кандидатите следва да имат изпълнени минимум два договора за услуги, сходни с предмета на
настоящата услуга, както следва:
•

Изготвяне на анализи и/или оценки и/ или стратегически документи свързани с опазването/
развитието на компоненти на околната среда; и/или

•

Участие в услуги свързани с устойчивото развитие/ опазването на биоразнообразието и/или
управлението на природните ресурси.

За доказване на горепосоченото изискване кандидатите следва да представят Списък на основните
договори за услуги изпълнени през последните 3 години, в зависимост от датата, на която кандидатът е
учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите /свободен
формат на текстово оформление/, придружен от препоръки за добро изпълнение.
За изпълнение на услугата кандидатът следва да разполага с 1 експерт покриващ следните критерии:
•
•
•

Магистърска степен или еквивалентна образователна степен в областта на ихтиологията или
еквивалентна специалност;
Най-малко пет години опит в областта на опазване на биологичното разнообразие и/ или
устойчивото развитие;
участие в изпълнението на поне 1 услуга и/ или проект и/ или 1 година опит свързан с
управление на природните ресурси и/или разработване на планове за действие за видове.

Кандидатите следва да представят автобиография на експерта и документи, удостоверяващи
образованието и професионалната квалификация на експерта, който ще участва в изпълнение на
услугата.
Ценовите предложения следва да са подписани от лицето, което представлява кандидата (за
юридическите лица и подпечатана). Стойността на ценовите предложения на кандидатите не трябва да
надхвърлят 2 800 лв. без включен ДДС.
Следва да бъде посочена крайна цена в лева, без ДДС, която включва всички разходи, свързани с
качественото изпълнение на услугата в описания вид и обхват. В случай, че кандидат представи оферта с
по-висока обща стойност от посочената, то неговото ценово предложение няма да бъде разглеждано.
Ценови предложения, които не отговарят на заложените в настоящото съобщение изисквания няма да
бъдат оценявани. Ценовите предложения се представят в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че
кандидат представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и превод на тези
документи.
Срок за подаване на ценовите предложения: Ценовите предложения се представят в запечатан
непрозрачен плик на адреса на бенефициента - гр. София 100, ул.“Иван Вазов” No.38 ет.2, ап.3-4 в срок
до 14 /четиринадесет/ работни дни, считано от публикуване на настоящото съобщение на Единния
информационен портал за фондовете от Европейския съюз. Върху плика кандидатът посочва
името/наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция,телефон и по възможност, факс и
електронен адрес. При приемане на ценовото предложение върху плика се отбелязват поредният
номер, датата и часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на
приносителя се издава документ.
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