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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: 5029

Поделение: ________

Изходящ номер: Е-12-00-122 от дата 14/04/2016

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Министерство на енергетиката

Адрес
ул. Триадица № 8

Град Пощенски код Страна
София 1000 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
ул. Триадица № 8 02 9263272

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Станислав Станков, и.д. директор на дирекция Природни ресурси, 
концесии и контрол; Петя Йорданова, главен инспектор в  дирекция 
Природни ресурси, концесии и контрол, e-mail: 
p.yordanova@me.government.bg

E-mail Факс
s.stankov@me.government.bg 02 9263252

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://www.me.government.bg/bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

http://www.me.government.bg/bg/competitions/proverka-analiz-i-
ocenka-na-tehnologiyata-na-razrabotka-i-ocenka-na-ostatachnite-
kolichestva-gaz-v-pre-1051-c342-1.html?p=e30=

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
В рамките на настоящата обществена поръчка, следва да бъде 
направена проверка, анализ и оценка на технологията на 
разработка и оценка на остатъчните количества газ в 
предоставените концесии на „Петрокелтик“ ЕООД, разположени в 
континенталния шелф и изключителната икономическа зона на 
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република България в Черно море.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 71620000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Докладът трябва да включва:
1. Геолого - промишлена характеристика на находища: Галата, 
Калиакра, Каварна  и Каварна изток;
2. Преглед на състоянието на геоложките и извлекаемите запаси на 
находища: Галата, Калиакра, Каварна  и Каварна изток;
3. Оценка на остатъчните количества газ на находища: Галата, 
Калиакра, Каварна  и Каварна изток по данни от експлоатацията 
към 01.01.2015 г.;
4. Анализ на прилаганите технологии на разработка и експлоатация 
на находища: Галата, Калиакра, Каварна и Каварна изток;
5. Препоръки за следващия етап на експлоатация на находищата с 
цел рационално извличане на природния газ.
За изпълнението на горепосочените дейности от изпълнителя се 
представя доклад.
Участник, чиято ценова оферта надвишава прогнозната стойност на 
обществената поръчка ще бъде отстранен от участие в поръчката. 
Финансирането се осигурява от бюджета на министерство на 
енергетиката.

Прогнозна стойност

(в цифри): 66000   Валута: BGN

Място на извършване

ул. Триадица № 8 код NUTS:  

BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
В обществената поръчка може да участва всеки участник, който 
отговаря на предварително обявените условия на Възложителя:
1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) 
години, считано от крайния срок за подаване на оферти, 
самостоятелно или в обединение, мин. 2 (два) договора, 
сходни/еднакви с предмета на поръчката.
Под сходен предмет Възложителят разбира договори за услуги, 
както следва:
- Оценка (одит) на геоложки доклади за резултатите от проведени 
изследвания,търсене и проучване на нефт и газ с изчислени запаси 
и потенциални ресурси и/или
- изготвяне на геоложки доклади за резултатите от проведените 
изследвания, търсене и проучване на нефт и газ и изчисляване на 
запаси и потенциални ресурси, с цел регистриране на търговско 
откритие;
2. Участникът, следва да разполага с екип от минимум трима 
експерти за изпълнение на обществената поръчка, притежаващи 
висше образование и опит:
•Експерт – геолог, притежаващ висше образование с минимална 
образователно-квалификационна степен „магистър“ в област 
„Природни науки, математика и информатика“ с професионално 
направление „Науки за земята“ или в област „Технически науки“ с 
професионално направление „Проучване, добив и обработка на 

УНП: 6c82a4e5-d685-48ba-9d01-37808a26f30e 2



Партида: 5029 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

полезни изкопаеми“ по една от следните специалности - регионална 
геология, геология и палеонтология, петролна геология или 
икономическа геология. Експертът да притежава:
-стаж - най-малко 3 години стаж по съответната специалност;
-опит - участие като експерт в най-малко две от следните 
дейности:
--оценка(одит) на проучвания за нефт и газ;
--оценка(одит) на изчисляване на запаси и ресурси от нефт и газ;
--проучвания за нефт и газ;
--изчисляване на запаси и ресурси от нефт и газ.
•Експерт – петролен инженер, притежаващ висше образование с 
минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ в 
област „Технически науки“ с професионално направление 
„Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми”-
специализация нефт и газ“ специалности  „Петролно инженерство”, 
„Разработка на нефтени и газови находища”  и сондиране и добив 
на нефт и газ:
-стаж - най-малко 3 години стаж по съответната специалност;
-опит - участие като експерт в прилагане на технологиите за 
разработка и експлоатация на нефтени и газови находища:
•Експерт – сондажен инженер, притежаващ висше образование с 
минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ в 
област „Технически науки“ с професионално направление 
„Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“ по една от 
следните специалности - сондиране и добив на нефт и газ или 
добив, транспорт и съхранение на нефт и газ.
-стаж - най-малко 3 години стаж по съответната специалност;
-опит - участие като експерт по сондиране и добив на нефт и газ 
или добив, транспорт и съхранение на нефт и газ :
Участниците са свободни да предлагат и допълнителни експерти в 
своята оферта, които ще са необходими за срочното, качествено и 
в съответствие с изискванията изпълнение. Всеки експерт, който 
не е служител на участника следва да приложи декларация по чл. 
51а от ЗОП за ангажираност.

-За участие в общ. поръчка, участникът следва да представи:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2. Оферта – по обр.
3.Декларация  по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП- по обр.;
4. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - по обр.;
5. Декларация-списък на лицата, които ще участват при изпълнение 
на предмета на поръчката - по обр.;
6. Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на екипа - по 
обр.;
7. Техническо предложение – по обр.;
8. Ценова оферта – по обр.;
9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител -по обр.;
10. Пълномощно на лицето, подписващо офертата.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
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Дата: 25/04/2016 дд/мм/гггг Час: 17:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

Офертата се представя в деловодството на Министерството на 
енергетиката в гр. София, ул. "Триадица" № 8 в запечатан 
непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него 
представител лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна 
разписка или чрез куриерска служба. При приемане на офертата 
върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на 
получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, 
за което на приносителя се издава документ.След крайния срок за 
подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или 
променят офертите си.
Офертите ще бъдат отворени в 11.00 часа на 26.04.2016 г. в 
сградата на министерство на енергетиката от комисия, назначена 
от Възложителя. Отварянето на офертите е публично и на него 
могат да присъстват участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата 
за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения 
режим за достъп до сградата на Министерство на енергетиката.
Комисията оценява само офертите, за които е установила, че 
отговарят на предварително обявените условия на Възложителя.
Подробна информация може да бъде получена на профила на 
купувача, посочен в публичната покана, в раздел "Публични 
покани".
При сключване на договора, определеният за изпълнител участник 
представя документи, издадени от компетентен орган, 
удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 
от ЗОП, декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от 
ЗОП, както и гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % 
от стойността на същия.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 25/04/2016 дд/мм/гггг
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