
БЪЛГАРСКА  АКАДЕМИЯ НАНАУКИТЕ 
                   ИНСТИТУТ ПО  БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
                 1113, София, ул. Ю. Гагарин № 2  (02) 8736137 факс: (02) 8705498,iber@iber.bas.bg;www.iber.bas.bg 

 

 

ДО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ УЧАСТНИЦИ                                  Дата:  10.05.2022г. 

 

П О К А Н А 

 

от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН 

гр. София, ул. майор Юрий Гагарин № 2 

 

Относно: Представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал.      

4, т. 3 от ЗОП с предмет: „Наемане на морски плавателен съд и екипаж за изпълнение на 

задачи по проект BS-BRIDGE, финансиран по програма на ЕС Хоризонт 2020“    

 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

 За изпълнение на специфични дейности по проект BS-BRIDGE, финансиран по програма 

на ЕС Хоризонт 2020 - Работен пакет 5 ‚Умни‘ наблюдения и технологии за изследване на 

мултистресори, стимулиращи развитието на иновации и поддържащи мониторинга, Задача 5.1 

Динамика на екосистемните услуги: Наблюдения и разбиране на процесите, Подзадача 5.1.1 

Наблюдения на мултистресори в пилотните сайтове, е необходимо ИБЕИ-БАН да наеме морски 

плавателен съд с екипаж и размер между 10 и 13 метра, автономност мин. 12 часа и позволение 

за плаване  извън двумилната крайбрежна зона на териториалните води на  българското Черно 

море, и с позволение за плаване с минимум 4-ма души пасажери.  

 

 С оглед на горното, отправяме покана за предоставяне на оферти за изпълнението на 

горепосочената поръчка. 

 

 Параметрите на поръчката са следните: 

 1. Прогнозна стойност: Определената от Възложителя прогнозна стойност на 

настоящата покана е до 13 120.00 (тринадесет хиляди сто и двадесет) лева без ДДС. 

 2. Изисквания към изпълнението на поръчката: Изискванията, на които следва да 

отговаря наетия плавателен съд, са посочени в Техническата спецификация на Възложителя 

(Приложение № 1 към настоящата покана). 

 3. Срок за изпълнение: Периодът за осъществяване на услугата е между 1.06.2022 г. и 

1.11.2022 г., в две части, разделени между двете зони на проучване - Северна и Южна, всяко 

едно от двете плавания е с продължителност 4 дни, с акостиране в пристанище в района в края 

на всеки ден. 

            Офертата (техническо и ценово предложение) със съответните документи към нея, моля 

да представите в сградата на ИБЕИ - БАН на адрес: гр. София, ул. „Майор Юрий Гагарин” № 2, 

деловодство, в срок до 20.05.2022 г. и на електронна поща dimitar.berov@gmail.com 

 

За допълнителна информация: Димитър Беров – "dimitar.berov@gmail.com“,  тел. 0885112171 

 

Приложение: 1. Техническа спецификация  

 

 

Подпис: 

 

 

 

доц. д-р Анна Ганева 

Директор на ИБЕИ - БАН 

http://www.iber.bas.bg/
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