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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Разяснения по поставени въпроси на 09.05.2014 г. във връзка с провеждане на
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на еко и био
проучвания и изготвяне на технически проекти за възстановяване на дейности в
местообитания и извършване на възстановителни дейности в местообитанията по изготвения
технически проект“

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.29 от Закона за обществените поръчки правим настоящето разяснение по
следните поставени въпроси:

Въпрос №1: По отношение на изискването за специализиран оборот на участника, следва ли
да се счита за допустим оборотът на неправителствена организация, регистрирана по
ЗЮЛНЦ, реализиран през последните 3 години в рамките на проект с европейско
финансиране (програма LIFE+), включващ изготвяне и изпълнение на програма за
възстановяване на унищожени/ увредени приоритетни местообитания в Натура 2000 зони?
Отговор: Възложителят ще приеме оборот от изготвяне и изпълнение на програма за
възстановяване на унищожени/ увредени приоритетни местообитания в Натура 2000 зони за
сходен с предмета на поръчката.
Въпрос №2: На няколко места в техническата спецификация е заложено изискване за
поставяне на информационни табели (за видове, лавини, геология, пожари и др.) в целевите
райони на поръчката, без да са посочени изисквания и технически параметри, включително:
брой табели, формат, материали, носеща конструкция и т.н. Тъй като наличието на такава
информация е важно за изготвяне на ценово предложение, може ли такава да бъде
предоставена от ДНП на този етап?
Отговор: Предложението следва да е базирано на собствени наблюдения и проучвания
на участника и неговия опит. В резултат на изготвените технически проекти, като по
т.1.1, така и по 1.3, ще бъдат определени местата за новата инфраструктура.
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Въпрос №3: В техническата спецификация е заложено изискване „да се изгради погледна
площадка към езерата по продължение на туристическата пътека за вр. Мусала”, но липсват
каквито и да било технически параметри за тази площадка и нейната конструкция
(материали, площ, елементи и др.) Тъй наличието на такава информация е важно за
изготвяне на ценово предложение, може ли такава да бъде предоставена от ДНП на този
етап?
Отговор: Участниците следва да подготвят предложението си въз основа на собствен
опит и наличните статистически данни за човекопотока на подобни съоръжения,
включително за материали, конструкция и т.н. Мястото на погледната площадка по
посочената пътека, ще бъде ситуирано в зависимост от техническия проект, той би
трябвало да определи и нейният размер.

Въпрос №4: В техническата спецификация, т. 3.4. е заложено изискване за „Предлагане на
технология за превръщане на биомасата /изнесена/ от езерата в почва”. Какво е виждането на
Възложителя по отношение мястото за превръщане на биомасата в почва – това в циркуса на
Седемте езера ли трябва да се случи или се предвижда изнасяне и обработка на извлечената
биомаса от езерата извън парковата територия?
Отговор: При подготовката на техническото предложение участниците следва да
предложат технология за превръщане на биомасата в почва при спазване на
изискванията на екологичното законодателство, включително това за
биоразнообразието, закона за защитените територии и закона за управление на
отпадъците съобразят с изискванията и ограниченията за превръщане на биомасата в
почва.

Въпрос №5: В техническата спецификация, т. 3.5. е заложено изискване за „Реализиране на
предложените технологии”. Тъй като не е подробно описано в текста по-долу, това включва
ли реализирането на всички предложени в техническия проект дейности, включително
изнасяне на биомаса от езерата и превръщането й в почва, в рамките на поръчката?
Отговор: Става дума за реализиране на съгласуваните технологии, по начина по който
са съгласувани.

Въпрос №6: В техническата спецификация, т. 3.6. е заложено изискване за доставка на
„Лебедки и въже - 2 бр.” Как следва да се разбира това изискване – като доставка на 2 броя
лебедки и 2 броя въжета с посочените спецификации ли?
Отговор: Да
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Въпрос №7: В техническата спецификация, т. 4.2 е заложено изискване за „Поставяне на
дървени скари на подходящи места по трасето на туристическата пътека, преминаващо през
торфени места”, но липсват каквито и да било технически параметри (брой скари, площ,
конструкция и др.) Тъй наличието на такава информация е важно за изготвяне на ценово
предложение, може ли такава да бъде предоставена от ДНП на този етап?
Отговор: Предложението следва да е базирано на собствени наблюдения и проучвания
на участника и неговия опит. Броят, размерът и местата за поставяне на дървените
скари ще бъде определено от техническия проект, като за всяко месторастене на рилска
иглика трявда да бъдат поставени, толкова на брой или с ткъв разнер, че туристопотока
да не предизвиква, както утъпкване така и засушаване.

Въпрос №8: На няколко места в техническата спецификация е заложено изискване за
рекултивация на нарушени участъци от трасетата на туристически пътеки по даден маршрут,
без да са посочени, площи, обеми, линейни метри, конкретни трасета. Тъй като в повечето
целеви райони от НП по даден маршрут има няколко паралелни трасета на пътеки (които
могат да достигнат до 10 между х. Рилски езера и ез. Бъбрека, например), работата по
поръчката следва ли да обхване всички налични трасета на туристически пътеки с
регистрирани нарушения/ерозионни процеси или само основните трасета по посочените
маршрути?
Отговор: Тези параметри ще са резултат от проучването на и подлежат на съгласуване с
Възложителя. По същество се касае за рекултивация на нарушени терени, следствие
туристопотока.

Въпрос №9: При рекултивацията на нарушени площи от описаните целеви местообитания, е
целесъобразно осигуряването на репродуктивен материал (семена, чим, фиданки) с местен
произход от комплекса видове, изграждащи съответните местообитания, както и осигуряване
на почвен субстрат с аналогичен състав и свойства. Може ли да се приеме, че ДНП ще
осигури разрешение/съдействие за извършване на подобни дейности по осигуряване на
репродуктивен материал/почвен субстрат от незасегнати или незастрашени територии в
рамките на НП „Рила”?
Отговор: Възложителят ще оказва съдействие с действия и информация на
изпълнителя, при поискване и обосноваване на необходимостта от такова съдействие и
при спазване на действащото законодателство.

НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

Проектът се финансира от Европейския фонд
за регионално развитие и от държавния бюджет
на Република България чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007 – 2013 г.”

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Решения за
ПО-ДОБЪР ЖИВОТ

Европейски фонд за
регионално развитие

ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА”
2700 Благоевград, ул. Бистрица № 12 В, П.К. 56, тел.: 073/880 537
факс: 073/881 023, e-mail: office@rilanationalpark.bg, www.rilanationalpark.bg

ПРОЦЕДУРА BG161PO005/11/3/3.2/05/26
ПРОЕКТ № DIR 5113325-18-116 „УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА І-ВА ФАЗА”

Въпрос №10: Срокът за изпълнение на поръчката, от една страна е заложен като 10 месеца,
като същевременно е посочено не по-късно от 30.09.2015 г. Кой срок следва да приемем за
окончателен при изготвяне на стратегията и времевата рамка за изпълнение на поръчката?
Отговор: Срокът на изпълнение на поръчката е 10 месеца , но не по-късно от 30.09.2015
г. Срокът е съобразен с определените срокове за изпълнение на поръчката от една страна и
Договора за безвъзмездна финансова помощ от друга. Възложителя ще приеме като краен
срок за изпълнение на поръчката срока, който настъпи първи.
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