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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: 00126

Поделение: ________

Изходящ номер: 92-00-3542 от дата 28/05/2012

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

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

Възложител
Община Несебър

Адрес
ул."Еделвайс"№10

Град Пощенски код Страна
Несебър 8230 България

Място/места за контакт Телефон
отдел "Правно обслужване" 0554 29362

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Митошка Великова

E-mail Факс
opnessebar@abv.bg 0554 29362

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://www.nesebarinfo.com/

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
«Избор на изпълнител за залавяне, настаняване в приют и 

ветеринарномедицинско обслужване на безстопанствени кучета на 

територията на Община Несебър»

Предмет на настоящата поръчка e избор на изпълнител, който да 

извършва следната дейност: Залавяне на безстопанствени кучета 

намиращи се в населените места в Община Несебър (гр.Несебър, 

гр.Обзор, гр.Свети Влас, с.Равда, с.Кошарица, с.Тънково, с.Оризаре, 

с.Гюловца, с.Паницово, с.Раковско и с.Козница) и извън селищните 

райони и транспорти -         
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рането им до приют за безстопанствени кучета, находящ се в ПИ № 

22001,  м.“Стролата” в землището на с.Равда,  Община Несебър. 

След залавянето и настаняването им в приюта изпълнителят следва да 

извърши ветеринарномедицинско обслужване, изразяващо се в следните 

дейности: 

1. Селекция на заловените кучета след преглед съобразно физическото 

им състояние и начина им на поведение. Животни с неизличими 

заболявания, болни от бяс, с физически увреждания, вродени или 

получени в следствие на злополуки, както и особено агресивни 

животни се изолират в специално пригодена за това клетка, като 

непотърсените в рамките на двуседмичен срок се подлагат на 

евтаназия съгласно изискванията на чл.179 от Закон за 

ветеринарномедицинската дейност (22.11.2011 г.).

2. Кучета които не подлежат на евтаназия съобразно т.1 остават да 

домуват в приюта и спрямо тях се прилагат следните дейности:

- Ваксиниране.

- Обезпаразитяваняне.

- Стерилизация (кастрация).

- Маркиране за идентификация на животните. 

За тях се води документация съгласно изискванията на чл.44 от Закон 

за защита на животните (22.11.2011 г.) и чл.126 ал.2 и ал.4 от 

Наредба № 41 (17.04.2012г.) за изискванията към обекти, в които се 

отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел 

търговия, към пансиони и приюти за животни, която садържа: номер на 

кучето; описание и снимка на животното; идентификационен номер; 

дата, час и място на залавяне; извършените манипулации; заявление 

дали животното е намерено, конфискувано или дадено за отглеждане; 

име на служителя приел животното и др.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 98380000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
свободно движещи се кучета на община Несебър

Прогнозна стойност

(в цифри): ________   Валута:

Място на извършване

територията на община Несебър код NUTS:  

BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Да има назначен персонал на трудов договор, притежаващ 

Удостоверение за завършен курс за хуманно отношение към животните:

- Ветеринарен доктор – 1 бр.;

- Екипи 2 бр. за залавяне на безстопанствени кучета – по двама в 

екип;

- Организация изхранване и почистване – минимум 3 лица.

2. Да притежава необходимия комплект техническо оборудване за 

залавяне и отвеждане в приют на бездомни и скитащи кучета:
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- Пистолет (Пушка с пневматично устройство) за изстрелване на 

спринцовки с упойващи вещества и комплект за зареждане на 

спринцовки – минимум 1 бр.

- Примки за залавяне и отвеждане на кучета – минимум 2 бр.

- Метални клетки за поставяне на упоени животни – минимум 2 бр.

- Транспортни средства, отговарящи на изискванията съгласно  чл.110 

от Наредба № 41 (17.04.2012г.):

- Да са с отделена шофьорска кабина;

- Да имат вентилация на въздуха;

- Да осигуряват защита при лоши атмосферни условия;

- Да са с висока проходимост;

- Да са оборудвани така, че да гарантират безопасен транспорт.

3. Входа на приюта да бъде обозначен с табела с името на фирмата 

изпълнител, работно време, телефон за връзка и приемане на сигнали.

4. На приюта и фирмата изпълнител се извършват задължително два 

пъти в месеца проверки от служители при Община Несебър и се 

съставят протоколи за състоянието на приюта и извършената работа.

5. При приемане на сигнал за улавяне на свободно движещи се кучета 

на територията на община Несебър фирмата изпълнител да не отказва 

съответна реакция.

6. Фирмата изпълнител да има минимум три годишен натрупан опит по 

извършване на дейността по залавяне и отвеждане в приют и 

ветеринарномедицинско обслужване на безстопансвени кучета.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 08/06/2012 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

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

посочения интернет адрес или друго:

Офертата се изготвя в свободен текст, като трябва да съдържа 

следната информация:данни за лицето,което прави предложението, 

предложение за изпълнение на изискванията на възложителя за 

изпълнение на поръчката, ценово предложение. Офертата се представя 

в непрозрачен плик, с надпис: "наименование на процедурата, адрес, 

телефон и факс за обратна връзка".Входира се в ЦАИО №2, гише №2.

УНП: f5589ed7-2c35-4df3-b281-b41b04679617 3



Партида: 00126 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 08/06/2012 дд/мм/гггг

УНП: f5589ed7-2c35-4df3-b281-b41b04679617 4


