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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

по процедура на избор с Публична покана за определяне на изпълнител за 

Планиране, логистика и документиране на пилотни дейности 

 

1. Обща информация 

Поръчката се изпълнява в рамките на проект “Urban water full cycle: from its source 

to its end-users and back to the environment” WATEnERgy CYCLE (Пълният цикъл на 

градската вода: от източника до крайния потребител и обратно в природата) 

(BMP1/2.2/2181/2017), който се реализира по програма за транснационално 

сътрудничество на Европейския съюз (ЕС) – Interreg V-B „Балкани – Средиземно море“ 

2014 – 2020 г. Целите, заложени в проекта за пълния цикъл на градската вода, попадат в 

обхвата на Приоритетна ос 2 „Околна среда”, Специфична цел 2.2: Насърчаване на 

сътрудничеството и работата в мрежи с цел въвеждане на иновативни технологии за 

ефективно управление в сектора на водните ресурси, отпадъците и почвите. 

Общата цел на проекта е оптимизация на интегрираното управление на водните и 

енергийни ресурси по отношение на тяхното устойчиво дългосрочно използване. 

Включени са дейности за трансфер на добри практики, иновативни подходи, методи за 

повишаване на квалификацията и потенциала за развитие на заетите и заинтересованите 

лица във водния сектор. В проекта са предвидени серия от анализи, консултации, 

проучвания, обучения, семинари и др. мероприятия за постигане на целите на 

процедурата, проекта и приносът към постигане на целите на оперативната програма. 

Водещ партньор в проекта е общинската ВиК компания на Лариса, Гърция. 

Участието на БАВ в WATenERgy CYCLE е свързано с купуването на оборудване 

за откриване на течове, мониторинг на водопроводната и канализационна мрежи, както 

и с провеждане на теоретично обучение за работа с оборудването от 

висококвалифицирани преподаватели в Центъра за професионално обучение 

„Водоснабдяване и канализация“ (ЦПО ВиК) към БАВ. Проектът предвижда още 

осъществяването на пилотни дейности със закупеното оборудване, с цел демонстрация 

на неговите възможности и ползите от него за ВиК операторите, в контекста на 

оптимизираното управление на водните и енергийни ресурси. 

2. Обхват на задачата 

✓ Цел на предмета на поръчката 

Основна цел на поръчката е да се подпомогне Българска асоциация по водите с 

планирането, логистиката и документирането на пилотните дейности, свързани с 

изпълнението на проекта. Пилотните дейности могат да бъдат изпълнявани поотделно с 

всяко едно оборудване или да бъдат групирани – няколко типа оборудване в една 

пилотна дейност, но при всички положения, закупеното оборудване трябва да бъде 

изцяло използвано. Пилотните дейности трябва да се проведат на територията на 

Република България. Тяхната продължителност трябва да е съобразена със спецификата 

на оборудването и очакваните резултати от неговото използване. Закупеното оборудване 

се състои от: 
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• Корелатор за локализиране на течове (Leak noise correlator) – 1 брой; 

• Система от логери за регистрация на шум в водопроводната мрежа (Noise logger 

system) – 1 комплект; 

• Земен микрофон за точно локализиране на мястото на теча (Ground microphone 

system) – 1 брой; 

• Логер с вграден датчик за налягане до 25 bar (Data loggers) – 6 броя; 

• Преносим ултразвуков разходомер (Portable ultrasonic flow meter) – 1 брой; 

• Камера за бърза инспекция на канализационната мрежа (Manhole Zoom Camera) – 

1 брой; 

• Разходомер за регистрация на потока в канализационни мрежи (Sewer channel 

portable flow meter) – 1 брой. 

✓ Обхват на поръчката  

В обхвата на поръчката са включени следните 2 дейности: 

Дейност 1: Организационни и логистични дейности за провеждане на пилотните 

дейности по проекта. 

Дейност 2: Документални и информационни дейности във връзка с проведените 

пилотни дейности по проекта. 

3. Обхват на услугите и специфични изисквания към изпълнението по 

дейности при изпълнение на поръчката. 

Дейност 1: Организационни и логистични дейности за провеждане на пилотните 

дейности по проекта. 

Изпълнителят следва да:  

✓ Предложи и аргументира брой на пилотните дейности със закупеното от 

Възложителя оборудване, така че пилотните дейности изпълнени с него да дадат 

максимална представа за неговите възможности и ползите от него за ВиК 

операторите, в контекста на оптимизираното управление на водните и енергийни 

ресурси. 

✓ Предложи места на територията на Република България, на които да се изпълнят 

пилотните дейности, съобразно одобреният от Възложителя брой на пилотните 

дейности. 

✓ Изготви и представи План-график за провеждане на пилотни дейности с наличното 

оборудване, съобразно одобрения от Възложителя брой на пилотните дейности и 

места. План-графикът трябва да съдържа, но не се ограничава: 

- Общо описание на пилотните дейности и очакваните резултати от всяка 

пилотна дейност; 

- Подробно описание на поддейностите във всяка пилотна дейност; 

- График с началото и края на всяка пилотна дейност; 

- Ресурсно обезпечаване за всяка пилотна дейност - поотделно и общо за 

всички; 
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- Бюджет за изпълнението на пилотните дейности - поотделно и общо за 

всички; 

- Мерки за безопасност при изпълнението на пилотните дейности; 

- Комуникационен план преди, по време и след изпълнението на 

пилотните дейности; 

✓ Изготви информационна брошура за пилотните дейности и очаквани резултати от 

нея– 100 бр. 

✓ Публикува в две специализирани медии информация за планираните пилотни 

дейности. 

✓ Съблюдава и подпомага изпълнението на стъпките в одобрения от Възложителя 

План-график, като осигури на място в началото и края на всяка пилотна дейност 

минимум един негов представител. 

Дейност 2: Документални и информационни дейности във връзка с проведените 

пилотни дейности по проекта.  

Изпълнителят следва да: 

✓ Изготви доклад, включващ снимков и текстов материал за всяка проведена пилотна 

дейност; 

✓ Изготви информационна брошура за пилотните дейности с постигнатите резултати 

от всяка пилотна дейност – 200 бр; 

✓ Изготви презентация на подходящ софтуерен продукт (за предпочитане 

PowerPoint) за проведените пилотни дейности и постигнатите резултати; 

✓ Публикува в две специализирани медии информация за проведените пилотни 

дейности и резултатите от тях; 

✓ Да организира Информационно събитие на предварително уговорено с 

Възложителя място за представяне на резултатите от проведените пилотни 

дейности. Организирането на Информационно събитие включва:  

• наемането на зала за минимум половин ден;  

• осигуряването на кафе -пауза /чай, кафе, минерална вода/;  

• изготвяне на покани за участниците, изработка на тематични рекламни 

материали с логото на проекта, предварително съгласувани с Възложителя, 

изготвяне на присъствен списък и регистрация на участниците, вкл. следната 

информация за участника: име, фамилия, организация, телефон за връзка, 

електронна поща, подпис;  

• осъществяване на аудио запис;  

• изготвяне на протокол от събитието;  

• предоставяне на снимков материал на електронен носител. 

Забележка: Всички печатни и рекламни материали трябва да бъдат изготвени 

съобразно изискванията на Програма за транснационално сътрудничество на 

Европейския съюз (ЕС) – Interreg V-B „Балкани – Средиземно море“ 2014 – 2020 г. и 

специфичните изисквания на проекта. 

4. Влизане в сила и срок на договора за изпълнение на поръчката. 

Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

Срокът за изпълнение на договора е до 30 август 2019 г., при следния график за 

изпълнение на отделните дейности: 
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Дейност Срок за изпълнение 

Дейност 1: Организационни и логистични дейности за 

провеждане на пилотните дейности по проекта. 

До края на месец юли 

2019 г. 

Дейност 2 Документални и информационни дейности във 

връзка с проведените пилотни дейности по проекта. 

До края на месец август 

2019 г. 

5. Място на изпълнение на поръчката. 

Услугата ще бъде реализирана на територията на Република България. 

6. Организация и метод на изпълнение на поръчката 

✓ Работни срещи 

Възложителят и Изпълнителят провеждат Встъпителна среща до 5 календарни дни 

от датата на влизане в сила на договора между страните, на която следва да се обсъдят 

организацията на работата във връзка с изпълнението на договора, както и 

необходимостта и начина на осъществяване на координация по време на изпълнението 

му. В процеса на изпълнение на възложените задачи по дейностите ще бъдат провеждани 

работни срещи за обсъждане на текущото изпълнение, напредъка и/или резултатите 

между представители на Изпълнителя и Възложителя.  

Срещите ще бъдат предварително организирани по искане на Възложителя или на 

Изпълнителя чрез размяна на електронни писма най-малко 2 (два) дни преди 

предлаганата дата. 

✓ Отчитане изпълнението на работата 

За всяка дейност, в срок от 5 /пет/ работни дни след нейното приключване, 

Изпълнителят представя доклад за извършената работа, придружен от материали, 

документиращи изпълнението, напр. протокол, снимков материал и присъствен списък. 

Докладът следва да съдържа информация и доказателствен материал за изпълнението на 

всяка точка от Дейност 1 и Дейност 2.  

В срок от 5 /пет/ работни дни Възложителят приема резултатите от изпълнението 

на всяка от дейностите с приемо-предавателен протокол или връща с указания за 

неговото допълване доклада за извършената работа. 

В срок от 5 /пет/ работни дни след получените указания Изпълнителят връща 

доклада за извършената работа с нанесените корекции и допълнения. 

✓ Процедура по приемане на работата 

Възложителят приема резултатите от изпълнението на всяка от дейностите с 

приемо-предавателен протокол, въз основа на който Изпълнителят издава фактура. 

7. Критерий за възлагане на настоящата поръчка 

Критерият за възлагане на настоящата поръчка е „най-ниска цена“.  

Офертата трябва да е съпроводена от Техническо предложение.  
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8. Изисквания към кандидатите 

В процедурата на избор на изпълнител за „Планиране, логистика и 

документиране на пилотни дейности“ може да участва всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. 

Кандидатите трябва да отговарят на минималните изисквания на Възложителя за 

технически и професионални възможности и квалификация, като докажат специфичен 

опит в изпълнението на най-малко 2 услуги/дейности, свързани с организиране и 

логистика на събития и/или на конференции, и/или семинари, и/или дискусии/кръгли 

маси, и/или работни срещи, и/или работни посещения и/или на форуми и/или обучения 

и др. еквивалентни мероприятия. 

Офертата за участие в процедурата за избор на изпълнител с публична покана 

трябва да съдържа най-малко: 

1. данни за кандидата за изпълнител; 

2. техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

3. ценово предложение за всяка позиция поотделно; 

4. срок на валидност; 

5. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида и 

дела на тяхното участие, ако кандидатът предвижда подизпълнители; 

6. декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1; 

7. други документи, в случай че са предвидени в публичната покана. 

Офертата се подава в офиса на Сдружение „Българска асоциация по водите – БАВ“, 

бул. „Христо Смирненски“ № 1, УАСГ, блок Б, стая 109. 

Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта. 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна 

оферта. 

Кандидатите могат да допълват своите оферти в рамките на определения срок за 

подаване на оферти. 

Офертите за участие в процедурата се изготвят на български език.  

Когато за изпълнение на поръчката се предвижда участието на подизпълнител, в 

офертата се посочват видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат 

на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 

поръчката, и предвидените подизпълнители. 

Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, те трябва да отговарят 

на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще 

изпълняват. 

Когато кандидатите са юридически лица, изискванията на чл.12, ал. 1 от ПМС-160 

се прилагат за лицата, които имат право да управляват и/или да представляват кандидата. 
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При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

изискванията по чл.12, ал. 1 от ПМС-160 се доказва за всяко от лицата, включени в 

обединението участник. 

Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, изискванията на 

чл.12, ал. 1 от ПМС-160 се прилагат и за подизпълнителите. 

9. Изисквания към Техническото предложение 

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от Възложителя условия. 

В Техническото си предложение Изпълнителят следва да предложи организация за 

изпълнението на двете дейности по поръчката за постигане на целите. Организацията на 

Изпълнителя следва да съдържа следните елементи: 

1. Цялостен подход за изпълнение на поръчката, включваща всички дейности по 

изпълнение на поръчката.  

2. Подробно описание на стъпките при организиране на пилотна дейност и/или 

събитие в зависимост от вида на пилотната дейност/събитието и примерна програма на 

събитие, начин на отчитане на пилотната дейност/ събитието. 

3. Описание на разпределението на необходимия човешки и технически ресурс.  

4. Обяснение на основните рискове и допускания и предложени контролни 

механизми за ограничаването или минимизирането им. Минималните рискове, които 

трябва да се разгледат са: 

4.1. Външни рискове на средата; 

4.2. Административни, институционални рискове; 

4.3. Рискове при комуникацията. 

Техническото предложение следва да съдържа най-малко описание на всички 

дейности от техническото задание. В случай, че в раздела на техническото предложение 

на даден участник липсва описание на една или повече от дейностите от техническото 

задание, той се отстранява от участие и офертата му не се допуска до класиране. 

10. Документи за доказване на техническите възможности на участниците: 

За доказване на техническите възможности участникът следва да предостави: 

• списък на изпълнените доставки или услуги, които са еднакви или сходни с 

предмета на поръчката, най-много за последните 3 години от датата на подаване на 

офертата в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността 

си, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро 

изпълнение; 

11. Прогнозна стойност на поръчката 

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 8 996,82 лева без ДДС (4 600евро). 
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Максималната стойност на средствата, необходими за реализация на дейностите, 

включени във всяко едно събитие, респ. в предмета на поръчката, за всяка една бюджетна 

цел по проекта, е представена в таблица № 1. 

Предлаганите от участника единични цени за реализация на дейностите, включени 

във всяко едно събитие не следва да надвишават посочената максимална стойност на 

всяка дейност в таблица № 1. 

Оферти на участници, предложили единична стойност за дейност, която надвишава 

посочената в таблица № 1, и/или участници, предложи обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка, която надвишава посочената от Възложителя прогнозна стойност 

на обществената поръчка, ще бъдат отхвърлени и участниците отстранени от участие в 

процедурата. 

 

 

Таблица № 1 

Дейност Цена в лв. без ДДС 

Дейност 1: Организационни и логистични дейности за 

провеждане на пилотните дейности по проекта. 

4 889,58 лева 

(2 500 евро) 

Дейност 2: Документални и информационни дейности във 

връзка с проведените пилотни дейности по проекта. 

4 107,24 лева 

(2 100 евро) 

 


