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ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА
ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ „РЕКОНЕКТ“, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА

БАЛКАНИ-СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 2014-2021 Г.

Институт  по  биоразнообразие  и  екосистемни  изследвания  (ИБЕИ-БАН)  е

партньор  по  проект  „Регионално  сътрудничество  за  устойчиво  развитие  на

транснационалните екосистеми“, финансиран по програма „Балкани-Средиземно

море 2014 – 2021 г. 

В изпълнение на специфичните дейности по проекта - Изготвяне на карти на

хабитатите, в т.ч. и на информация за структурата на хабитатите (Deliverable 3.3.1;

Habitat  maps  and  worksheets  including  information  on  habitat  structure  (EBV);

Въпросници  за  количествена  оценка  на  социо-икономически  и  културни

индикатори (Deliverable  3.3.2  Questionnaires  quantifying  ESCVs (Essential  Socio-

economic  and  Cultural  Variables)  и  Подготовка  на  доклад  за  екологичните

индикатори свързани с генетичното разнооразие на основните видове (Deliverable

4.3.2; Report on environmental indicators related to genetic diversity of key species) –

ИБЕИ-БАН  следва  да  бъдат  предоставени  услуги  за  генетично

баркодиране/анилиз на проби и  батиметрично и субстратно заснемане на морска

част на Натура 2000 зона BG0000146 Плаж Градина-Златна Рибка.

Отправяме  покана  до  заинтересованите  страни  да  представят  оферти

съгласно следните спецификации и параметри по отделните позиции. 
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Оборудване/услуги Характеристики Прогнозна 
стойност (лв, без 
ДДС)

1. Генетични 
анализи - ДНК 
баркодиране

Анализ на генетично разнообразие чрез 
SNPs и  RADSeq на популации на 4 бр 
макрозообентосни видове (Chamelea 
gallina, Mytilus galloprovincialis, Upogebia 
pusilla, Nephtys hombergii/Platynereis 
dumerilii) и 1 растителен вид (Zostera noltii);
общо проби: 5 х 60 = 300 бр 

ДНК бар-кодиране на стомашно съдържимо
на 3 вида бентосоядни видове риби 
(Trachurus mediterraneus, Mullus barbatus 
ponticus, Pomatomus saltatrix); общо проби: 
3 x 30 =  90 бр.

Минимални изисквания за опит:

 Наличие на собствено 
специализирано оборудване за 
ивъшване на генетични 
анализи/ДНК баркодиране;

6850

2. Батиметрично и 
субстратно 
заснемане на 
морска част на 
Натура 2000 зона
BG0000146 
Плаж Градина-
Златна Рибка

Географски обхват:

Заснемане на целия географски обхват на 
морската част на BG0000146, с граници, 
зададени в официалното описание на зоната
на адрес:

http://natura2000.moew.government.bg/Home/
ProtectedSite?
code=BG0000146&siteType=HabitatDirective

Необходимо оборудване:

● Плавателен съд с необходимото 
навигационно и геофизично 
оборудване

Изисквани резултати:

● Батиметрия на изследваната зона с 
резолюция на дълбочината 1 метър 
или по-добра и хоризонтална 
резолюция от 10 метра, или по-добра

8150
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● Типове субстрати в изследваната 
зона – меко дъно (голи пясъци, 
полета с морски треви), твърдо дъно 
(скали), изкуствени обекти 
(тръбопроводи)

Формат на данните:

● Shape файлове: линии/полигони с 
дълбочинни зони; полигони с типове
субстрати

Минимални изисквания за опит:
 Извършени поне 2 подобни 

батиметрични и субстратни 
заснемания;

 Опит при работа с Shape файлове, 
тяхната подготовка и обработка

Отчет:
 Дневник на плаванията – ден, час, 

продължителност;

Срок за предоставяне на оферти: 23.05.2018 г. Офертите могат да обхващат

една  или  няколко  позиции.  Офертите  следва  да  съдържат  точно  описание  на

предлаганата услуга, съобразено с горната спесификация, единична цена без ДДС,

ако е приложимо, обща стойност и доказателства за покриване на минималните

изисквания за опит.

Получените оферти ще бъдат оценени по критерия най-ниска цена.

Моля вашите оферти да бъдат подадени на хартиен носител в запечатан плик

на адреса на ИБЕИ, както следва:

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Българска академия на науките
Ул. „Майор Юрий Гагарин” №2
Община „Изгрев”
1113 София

Офертите се изпращат и по електорнна поща на следните адреси:
1. Стефания Клайн - stefaniaklayn@yahoo.com
2. Димитър Беров - dimitar.berov@gmail.com

За въпроси и допълнителна информация  - Стефания Клайн и Димитър Беров.
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