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ОДОБРЯВАМ,
ДИРЕКТОР НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПРАВЕЦ: .................................
/ ТАТЯНА БОРИСОВА /

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА
участие в Процедура за избор на изпълнител по реда на Глава осма „а” от
Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

„Изработване на инвестиционен проект във фаза “технически проект” и
осъществяване на авторски надзор за обект:
„Музеен комплекс Правец - ремонт на сграда и благоустрояване на
прилежащото пространство“

Исторически музей-Правец, 2016 година

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПРАВЕЦ

2161 Правец, пл. “Тодор Живков”№4, тел.: 0879688803,
e-mail: muzeum_pr@abv.bg
www.muzeum-pravets.com

ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ
ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Тези указания определят общите правила за подготовката на офертата и изискванията към
участниците в избора на изпълнител по реда на Глава осма „а” от Закон за обществените
поръчки (ЗОП).

І. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:
„Изработване на инвестиционен проект във фаза “технически проект” и осъществяване на
авторски надзор за обект: „Музеен комплекс Правец - ремонт на сграда и

благоустрояване на прилежащото пространство“
1. Критерий за оценка на офертата:
Класирането на офертите се извършва на база критерий „Икономически най-изгодна
оферта“ (чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП).
2. Място и срок за изпълнение на поръчката:
3. Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Правец, общ. Правец, обл. София
4. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече след датата на влизане в сила на
договора за изпълнение на обществената поръчка и приключва с подписването на приемопредавателния протокол за предаване на проектите на Възложителя.
Важно! Договорът за проектиране ще влезе в сила след изпращане на възлагателно писмо
за стартиране от Възложителя - Исторически музей Правец и получаването му от избрания
изпълнител.
5. Срок на валидност на офертите:
6. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 90 (деветдесет)
календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите;
7. Възложителят има право да покани участниците да удължат срока на валидност на
офертите до сключване на договора за обществената поръчка;
8. Участникът ще бъде отстранен от участие, ако след поканата и в определения в нея срок
откаже да удължи срока на валидност на офертата или ако представи оферта с по-кратък срок за
валидност.

9. Прогнозна стойност:
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Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на 37500.00лв. (тридесет и
седем хиляди и петстотин лева) без ДДС, включително:
За Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект – 30000.00лв.
(тридесет хиляди лева) без ДДС;
За упражняване на авторски надзор- 7500,00 ( седем хиляди и петстотин лева) без
ДДС.
Важно!!!
Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогнозната стойност на настоящата
поръчка. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на
поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация. Участник, предложил цена,
по-висока от прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие.
10. Разходи за изработване на офертите
Разходите за изработването и подаването на офертите са за сметка на участниците.
Участниците не могат да имат претенции по направените от самите тях разходи по подготовката
и подаването на офертите им, включително и при отстраняване от участие.
11. Финансиране
Обществената поръчка ще се финансира само при одобрение на проекта по “Програма за
развитие на селските райони” 2014-2020, след подписване на договор за безвъзмездна
финансова помощ с ДФ “Земеделие” и получаване на авансово плащане от фонда по проекта.

ІІ. УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП
12. При възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП, могат да
подадат оферта всички заинтересовани лица. Заинтересовани лица са български или
чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които
отговарят на определените в Закона за обществените поръчки и предварително обявените от
Възложителя условия;
13. Не може да участва в обществената поръчка участник, който:
a. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
b. е обявен в несъстоятелност;
c. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове.
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d. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган,(или е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията), или има
задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен;
e. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че
участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните
закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда,
или участникът е преустановил дейността си;
f. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136
от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл.
172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;
g. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във
връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
Изискванията по т. 2.1, т. 2.6 и т. 2.7 се отнасят за лицата по чл. 47, ал.4 от ЗОП, както
следва:
а) при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския
закон;
б) при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено
отговорните съдружници;
в) при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от
Търговския закон;
г) при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а
при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал.4 от Търговския закон;
e) при едноличен търговец – за физическо лице – търговец;
ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които
представляват участника;
з) в случаите по предходните букви – и за прокуристите, когато има такива; когато
чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларация се подава само от прокуриста, в
чиято представителна власт е включена територията на Република България.
14. Не могат да участват в обществената поръчка участници:
a. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са „свързани лица” с възложителя или със
служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на §1, точка 23а от
Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки;
b. които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на
Закона за обществените поръчки са:
а) роднини по права линия без ограничение;
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
в) роднини по сватовство - до втора степен включително;
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г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
д) съдружници;
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите,
издадени с право на глас в дружеството.
Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 (сто) на сто държавна или
общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на
общината в това дружество.
15. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват
споразумение/ респ. в анекс/допълнение към такова, което трябва да съдържа клаузи, които
гарантират, че:
16. всички членове на обединението / консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за
изпълнението на договора;
17. всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за
целия период на изпълнение на договора;
Договора за създаване на обединението/консорциум, задължително да включва
клаузи определящи, кои участници в него, коя част от дейностите, в какъв обем ще
изпълняват - разпределение на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на обединението. Участниците в обединението /
консорциума трябва да определят едно лице, което да ги представлява пред трети лица,
както и да определят наименование на участника за целите на поръчката.
Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата, както и
промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението.
Когато в договора за създаването на обединение / консорциум липсват клаузи, гарантиращи
изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след
подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в избора на изпълнител за
възлагане на настоящата обществена поръчка.
Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или
юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на
юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят
представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и
регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В този случай ако обединението се
състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен
документ за регистрация от държавата, в която са установени.
Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за
обществената поръчка.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 3,
т. 1 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
Документите по чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които
обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

5

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПРАВЕЦ

2161 Правец, пл. “Тодор Живков”№4, тел.: 0879688803,
e-mail: muzeum_pr@abv.bg
www.muzeum-pravets.com
18. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.
47, ал. 1, 2 и 5 от Закона за обществените поръчки със собственоръчно подписана декларация по
образец. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се
съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя
информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.
19. Изпълнителят няма право да:
a. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47,
ал. 1 или 5;
b. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на
поръчката, на лица, които не са подизпълнители;
c. заменя посочения в офертата подизпълнител, освен когато:
а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или
5 от ЗОП;
б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за
изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за
подизпълнение;
в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя.
В срок до три дни от сключване на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител,
изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на
възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл.45а, ал. 2 от ЗОП.
20. Не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в
държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т.2.
Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за
посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства,
участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на
държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според
съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред
съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски
орган в държавата, в която той е установен.
21. Свързани лица или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 23а и т. 24 от ДР на
ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
22. Външен експерт, участвал в изработването на техническата спецификация не може да
участва в избора на изпълнител по реда на Глава осма „а” за възлагане на обществената поръчка
самостоятелно или в обединение с други лица като участник, член на обединения-участници,
подизпълнител, или чрез свързани лица. Забраната не се отнася в случаите, в които
документите, в чието изработване е участвал, са променени така, че не предоставят на участника
информация, която му дава предимство пред останалите участници.
Възложителят отстранява от участие в избора на изпълнител за възлагане на
обществената поръчка участник при наличие на някое от горните обстоятелства.
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23. Документацията за участие съдържа:
a. Публична покана;
b. Техническа спецификация с описание на предмета на поръчката;
c. Изисквания и указания за подготовка на офертата, реда и условията за провеждане на
избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка;
d. Образец на Техническо и Ценово предложение;
e. Проект на договор;
f. Образци съгласно изискванията за провеждане на избор на изпълнител по реда на Глава
осма „а” от ЗОП.
Възложителят – Исторически музей Правец, публикува в профила на купувача
документацията за участие и предоставя пълен достъп по електронен път до нея на интернет
адрес: www.muzeum-pravets.com.
На посоченият интернет адрес, Възложителят ще публикува и писмени разяснения и
отговори на постъпили евентуални запитвания. Разясненията се публикуват в профила на
купувача най-късно в следващия ден от деня на получаване на искането. Ако лицата са
посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в
профила на купувача.
Общи указания - разяснения:
Когато заинтересовано лице е поискало, Възложителят е длъжен да предостави:
g. разяснения или допълнителна информация, отнасящи се до документацията, до
провеждането на избора на изпълнител и до техническите изисквания;
h. поисканите допълнителни документи, с които разполага, и които не са класифицирана
информация.
Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се
правят до 3 (три) календарни дни преди изтичането на срока за получаване на офертите от всяко
заинтересовано лице – лично, или чрез лице с представителна власт, или чрез изрично
упълномощено друго лице, по някой от допустимите способи, на факс номер: 07133 2433,
електронна поща muzeum_pr@abv.bg, по пощата или куриерска служба на пощенския
адрес на Възложителя. Разясненията, допълнителната информация или допълнителните
документи се изпращат или се предават от Възложителя на всички лица, получили
документацията за участие и посочили адрес за кореспонденция вкл. по електронна поща или
факс най-късно на следващия ден, от деня на постъпване на искането и се прилагат и към
документацията, която предстои да бъде получена/изтеглена и от други заинтересовани лица. В
дадените разяснения, допълнителната информация и допълнителните документи не се посочва
лицето, което ги е поискало.
Всички разходи, свързани с участието в настоящия избор на изпълнител за възлагане на
обществената поръчка, включително и разходите във връзка с проучванията и запознаването с
обекта, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците, освен в
случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП;
Всички комуникации и действия между Възложителя и участниците, свързани с настоящата
поръчка са в писмен вид.
Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от
следните допустими начини:
а) лично – срещу подпис;
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б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от
участника адрес;
в) чрез куриерска служба;
г) по факс;
д) по електронен път – по електронна поща. В случай, при уведомяване по електронна
поща (вкл. и такава посочена на официален уебсайт на участника), моментът на получаването
от участника/заинтересовано лице/изпълнител ще се счита от датата на получено при
Възложителя потвърждение от заинтересовано лице/участник/изпълнител, за получено от
Възложителя електронно известяване/уведомяване;
е) чрез комбинация от тези средства.
Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за
контакти.
Обменът на информация, чрез връчването й лично срещу подпис, се извършва от страна на
Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в Публичната покана.
Неправилно посочен в офертата на участника - адрес или факс за кореспонденция или не
уведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от
отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията;
Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на избора на изпълнител
за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта,
достоверността и поверителността на информацията;
При подаване в офертата си участникът може да посочи, чрез Декларация по негов
образец (чл. 33, ал. 4 от ЗОП) коя част от офертата има конфиденциален характер и да
изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива
информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по
отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по:
i. чл. 73, ал. 4 от ЗОП, когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни
законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от
протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и ще откаже достъп до информация,
съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или
предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

ІII. ОФЕРТА
24. Подготовка на офертата:
25. След отваряне на офертите от Комисията по чл. 34 ЗОП, същите остават в архива на
Възложителя и при никакви обстоятелства не се връщат на подателя.
26. Офертата не може да се предлага във варианти.
27. Отговорността за правилното разбиране на условията от обявлението и указанията за
участие се носи единствено от участниците.
28. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в
документацията за участие;
29. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените
от възложителя условия;
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30. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания
и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП;
31. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени,
допълни или да оттегли офертата си;
32. Всеки участник има право да представи само една оферта;
33. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да
представя самостоятелна оферта;
34. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са
задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с
тези образци.
35. Офертата се подписва от лицето, представляващо Участника или от надлежно
упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия
дружеството.
36. Съдържание на офертата:
a. Офертата се представя на български език в запечатан, непрозрачен плик (Таблица 1) от
участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с
обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и
електронен адрес.

Таблица 1
До
гр. Правец
пл. „Тодор Живков” № 4
Исторически музей - Правец
ОФЕРТА
за участие в избор на изпълнител при условията и реда на Глава осма “а” от Закона за
обществените поръчки с предмет:
„Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект“ и осъществяване
на авторски надзор за обект:
“Музеен комплекс Правец - ремонт на сграда и благоустрояване на прилежащото
пространство„
име на участника
_________________________________________________
пълен адрес за кореспонденция
________________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и e-mail.

b. Съдържание на ПЛИКА С ОФЕРТАТА:
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1) Списък на документите – Образец № 1 (оригинал), съдържащи се в офертата, подписан
и подпечатан от участника;
2) Представяне на участника - Образец № 2 (оригинал), което включва:
2.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския
регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със
законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително
електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;
2.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1
(без буква „е”), 2, 3, 4 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП – Образец № 3 (оригинал). В декларацията се
включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените
обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в
която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства
служебно на Възложителя.
Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка
чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е
установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3
и т. 4 от ЗОП.
При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по
предходното изречение с декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.
3) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява
участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат
право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) – оригинал или нотариално
заверено копие;
4) Декларация за съгласие за участие от подизпълнител (при участие на такъв), че е
съгласен да участва в процедурата като такъв – Образец № 4 (оригинал);
* Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.
5) Документ (договор или споразумение) за създаване на обединение за участие в
обществената поръчка, подписан от лицата, включени в обединението, в който е посочен
представляващ, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в
обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва
представляващият (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – оригинал
или копие, заверено от участника;
6) Декларация за липса на свързаност с друг участник, в съответствие с чл. 55, ал. 7 от
ЗОП, както и липса на обстоятелството по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Образец № 8 (оригинал);
7) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на
заетостта, включително минималната цена на труда и условията на труд – Образец № 9
(оригинал);
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8) Документите, доказващи техническите възможности и квалификация:
8.1.) Списък на екипа от експерти, които ще отговарят за изпълнението на всяка една от
посочените по горе части от инвестиционния проект, с посочване на частта, за която се предлага
всяко лице - Образец № 10 (оригинал), придружена с Автобиография на всеки един от
предложените експерти, ведно с декларация за разположение и вярност на данните - Образец №
11 (оригинал).
Участникът следва да разполага с екип от проектанти, притежаващи пълна проектантска
правоспособност, за изготвяне на съответните части от инвестиционния проект, както следва:
8.1.1.Архитект със специалност „Архитектура“ или еквивалентна – 1 брой, минимум 5
години професионален опит;
8.1.2 Инженер-конструктор със специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ или
еквивалентна – 1 брой, минимум 5 години професионален опит;
8.1.3. Инженер-геодезист със специалност „Геодезия“ или еквивалентна – 1 брой,
минимум 5 години професионален опит;
8.1.4. Инженер ОВиК със специалност „Отопление и вентилация“ или еквивалентна – 1
брой, минимум 5 години професионален опит;
8.1.5. Инженер ВиК със специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентна –
1 брой, минимум 5 години професионален опит;
8.1.6. Електро инженер със специалност „Електротехника“ или еквивалентна – 1 брой,
минимум 5 години професионален опит;
8.1.7. Инженер ПБ със специалност “Строителен инженер” или еквивалентна – 1 брой,
минимум 5 години професионален опит.
8.1.8. Инженер ПБЗ със специалност “Строителен инженер” или еквивалентна – 1 брой,
минимум 5 години професионален опит.
8.2) Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени
през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на
стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга – Образец №
12 (оригинал). В случай че участникът не е титуляр на договора (или е член на обединение –
изпълнител), той трябва да представи доказателства за ролята си, вкл. дела и вида на
изпълнените от него услуги.
Участникът да има следния опит: през последните 3 /три/ години преди датата на
подаване на офертата да е изпълнил поне 3 /три/ услуги, еднакви или сходна с предмета на
поръчката.
* Под „услуги, сходни с предмета на поръчката”, се разбират услуги за проектиране на
нови/реконструкция/преустройство на сгради с обществено значение.
Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение,
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в
който е публикувана информация за услугата.
Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството и да
притежава валиден сертификат: ISO 9001:2008 (или еквивалентен) за внедрена система за
управление на качеството с обхват по предмета на поръчката.
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Документи, с които се доказва: Копие от валиден документ за сертификация по стандарт
ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват сходен с предмета на поръчката.
Възложителят приема на основание чл. 53, ал. 4 от ЗОП и други доказателства за еквивалентни
мерки за осигуряване на качеството.
9) Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка и че не е на лице
конфликт на интереси – Образец № 5 (оригинал)
10) Декларация за запознаване с условията на обекта, предмет на настоящата публична
покана ( Образец №17 )
Огледи на обекта:
Посещение на обектите се организира от Възложителя всеки ден в часовете 10:00 до 12:00 часа
до крайната дата за подаване на оферти. Всеки участник изпраща предварително писмено
уведомление до Възложителя, в което посочва дата, на която ще посети обекта и прилага копие
от Удостоверение за актуално състояние или ЕИК. Лицата следва да носят със себе си лична
карта. Посещението се извършва от законния представител на участника лично или чрез
надлежно и изрично упълномощен да извърши огледа представител с нотариално заверено
пълномощно. Копие от пълномощното се прилага към уведомлението за предстоящ оглед. Към
своята оферта всеки участник прилага Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и
условията на публичната покана и подписано от Възложителя удостоверение за направен оглед
на обекта.
Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:
* документите по точки 2.1, 2.2 и 6 се представят от всяко физическо или юридическо
лице, включено в обединението;
* документите по точка 8 се представят само за участниците, чрез които
обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6.
* декларацията по т. 7 се представя само за участниците в обединението, които ще
изпълняват дейности, свързани с услуги.
Когато се предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 2.2, 4 и 6,
задължително се представят и за тях.
Всички представени документи /попълнени образци или заверени копия/ се подписват от
лицето, представляващо участника или изрично упълномощено от представляващия участника
лице.
Препоръчително е подреждането на документите
последователността на изброяването им в списъка.

в

офертата

да

следва

Ако участник или негов управител, респективно член на управителните му органи, а в
случай, че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган,
декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и
обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на
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офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на Изпълнител, този участник ще бъде
отстранен от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.
Ако участник не представи някой от посочените в точка 6.2.1 от настоящите „Указания за
участие” документи в срока по чл. 68, ал. 9 от ЗОП, определен от комисията, ще бъде отстранен
от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка.
Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се
представят и в превод;
Ако участник, подизпълнител или член на обединение, или техен управител,
респективно член на управителния му органи, а в случай че членовете са юридически лица –
техните представители в управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в
други документи неверни данни и обстоятелства, или представи нередовен/подправен/ документ
или такъв с невярно съдържание, и това се установи от комисията от длъжностните лица в хода
на избора на изпълнител, последните ще преустановят разглеждането на офертата на този
участник.
37. Изисквания към документите:
a. Всички документи трябва да са:
38. Подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и свеж
печат, освен документите, за които са посочени конкретните изисквания за вида и заверката им;
39. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни
функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица;
Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за
изпълнението на такива функции;
40. Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език;
Ако в предложението са включени документи, удостоверения и Препоръки (референции)
на чужд език, то следва да са придружени от превод на български език. В изрично предвидените
от ЗОП случаи, документите на чужд език се представят в официален превод* на български
език.
41. По предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или
корекции.
* Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с
Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.
42. Подаване на оферти:
a. Място и срок за подаване на оферти;
43. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично
или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер с обратна разписка на
адрес: гр. Правец, ПК 2161, пл. „Тодор Живков“ № 4.
44. Срокът за подаване на офертите е съгласно Публичната покана за обществена поръчка;
45. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от
Възложителя;
46. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени,
допълни или оттегли офертата си;
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47. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника;
48. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и
условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст
„Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”.
a. Приемане на оферти/връщане на оферти
49. При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва поредният номер,
входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се записват във входящ регистър.
За подаването на офертата на приносителя се издава документ;
50. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в
незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие и се връщат незабавно на
участниците. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на Възложителя.
ІV.РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
51. На основание чл. 101г, ал. 1, от ЗОП, Възложителят определя със Заповед, Комисия, на
която възлага да разгледа, оцени и класира представените оферти.
52. Възложителят определя за членове на Комисията, лица, които:
а) не са „свързани лица“ по смисъла на Закона за обществените поръчки с участник в
процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни
или контролни органи;
б) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;
в) не са участвали като външни експерти в изготвянето на Техническите спецификации и в
методиката за оценка на офертата.
г) са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята
работа в комисията.
53. Членовете на Комисията представят на възложителя декларация за съответствие на
обстоятелствата по т. 2, буква „а”, „б” и „в” и за спазване на изискванията по буква „г” след
получаване на офертите от участниците и на всеки етап от избора на изпълнител, когато настъпи
промяната в декларираните обстоятелства;
54. Член на комисията, който не може да изпълнява задълженията си по обективни
причини или е отстранен поради наличие на обстоятелства по чл. 35, от ЗОП, се замества от
резервен член, а ако това е невъзможно, възложителят издава заповед за определяне на нов член;
55. Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените
оферти;
56. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и предлага по един
представител от присъстващите участници да подпише Техническото и ценово предложение
на останалите участници. Най-малко трима от членовете на Комисията подписват също
Техническото и ценово предложение на останалите участници.
57. След това комисията, оповестява документите, които съдържа Плика с офертата на
съответния участник, оповестява посочените цени от участниците в ценовите предложения
и проверява съответствието на приложените в съответната оферта документи със списъка
(Образец №: 1) от настоящата документация за участие;
58. Участниците, или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, могат да
присъстват при действията на комисията по т. 6 и т. 7.
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59. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност
и представяне на съответните пълномощни;
60. Комисията предлага на присъстващите лица да се подпишат в изготвен от нея списък.
Присъстващите лица се посочват и в протокола на Комисията;
61. С извършване на действията по т. 6 и 7 приключва публичната част от заседанието на
комисията.
62. Комисията продължава своята работа в закрито заседание.
63. комисията разглежда по същество представените в офертата на съответния
участник документи за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и
съставя протокол.
64. Комисията при необходимост може по всяко време да проверява заявените от
участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица, както и
да изисква от участниците:
65. разяснения за заявени от тях данни;
66. допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в оферата, като
тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение
на участниците
67. Комисията предлага за отстраняване от участие, участник:
68. който, не е представил някой от необходимите документи;
69. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в
Публичната покана обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;
70. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително
обявените условия на възложителя;
71. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията за надписването и/или
комплектоването и съгласно изискванията на Възложителя.
72. за когото е установено, че е представил невярна информация за доказване на
съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор;
73. Оценяването на офертите се извършва по критерий за „Икономически най-изгодна
оферта”.
74. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с
предварително избрания критерий, посочен в Публичната покана и Документацията за участие.
75. Комисията класира участниците въз основа на резултатите, получени при разглеждане
и оценяване на офертите.
76. В случай, че предложените цени на две или повече оферти са равни, комисията
провежда публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място
оферти.
77. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на
комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено
излага мотивите си.
78. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на
офертите, който съдържа:
79. състав на комисията и списък на консултантите;
80. списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване, и мотивите за
предложението за отстраняването им;
81. становищата на консултантите;
82. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти;
15

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПРАВЕЦ

2161 Правец, пл. “Тодор Живков”№4, тел.: 0879688803,
e-mail: muzeum_pr@abv.bg
www.muzeum-pravets.com
83. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;
84. дата на съставяне на протокола;
85. особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията – в случай че има
такива.
86. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя
заедно с цялата документация. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от
възложителя.

V. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”, изразен в
Комплексна оценка - КО, формирана от показателите както следва:
1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (ТП) - максимална оценка 50
точки.
Тежестта на показателя - оценка на техническото предложение на участника за
изпълнение на поръчката (ТП) е 50% от общата комплексната оценка (КО), като максималният
брой точки по посочения показател е 50 точки.
Оценката по показателя “Техническо предложение за изпълнение на поръчката” /ТП/
се формира на базата на описаното от участниците в Техническото им предложение:
Подробно описание на дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение на
обществената поръчка, и на подхода на участника към процеса на проектиране съобразно
действащата нормативна уредба, изискванията на възложителя съгласно техническото
задание и особеностите на конкретния обект на проектиране и съпътстващите го дейности
при отчитане и подробно описание на всички съществени фактори и ключови моменти,
които са важни и следва да бъдат съблюдавани, отразени и приложени при изпълнението
на дейностите по поръчката.
Оценката по горепосочения показател се извършва съгласно следните критерии за
постигната степен на съответствие с изискванията на възложителя:

№ Критерии за оценка по показател “Техническо предложение”

1.

Оценка

Подробно описание на дейностите, които ще бъдат извършени при
изпълнение на обществената поръчка и на подхода на участника към
процеса на проектиране съобразно действащата нормативна уредба,
изискванията на възложителя съгласно техническото задание и
особеностите на конкретния обект на проектиране и съпътстващите Максимум го дейности при отчитане и подробно описание на всички съществени 50 точки
фактори и ключови моменти, които са важни и следва да бъдат
съблюдавани, отразени и приложени при изпълнението на дейностите
по поръчката.
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№ Критерии за оценка по показател “Техническо предложение”

Оценка

Участникът е предложил детайлно, подробно, задълбочено,
непротиворечиво и издържано описание на дейностите, които ще бъдат
извършени при изпълнението на поръчката, и на подхода си към процеса
на проектиране в съответствие с действащата нормативна уредба,
изискванията на възложителя съгласно техническото задание и
особеностите на конкретния обект на проектиране и съпътстващите го 50 точки
дейности при отчитане в максимална степен на всички съществени
фактори и ключови моменти, които са важни и следва да бъдат
съблюдавани, отразени и приложени при изпълнението на дейностите по
поръчката. Обяснена е и логическата обвързаност между различните
дейности.
Участникът е предложил описание на дейностите, които ще бъдат
извършени при изпълнение на поръчката, и на подхода си към процеса на
проектиране в съответствие с действащата нормативна уредба,
изискванията на възложителя съгласно техническото задание и
особеностите на конкретния обект на проектиране и съпътстващите го
дейности, но не е отчел всички значими и съществени фактори и
25 точки
ключови моменти, които са важни и следва да бъдат съблюдавани,
отразени и приложени при изпълнението на дейностите по поръчката.
Някои от дейностите са описани общо, като не е посочена логическата
обвързаност между тях. Изложеното е пречка за достигане на
максимални детайлност, подробност, задълбоченост и издържаност и
максимално постигане на съответствие с изискванията на възложителя.
Участникът е предложил твърде бланкетно, незадълбочено и
неиздържано описание на дейностите, които ще бъдат извършени при
изпълнение на поръчката, и на подхода си към процеса на проектиране,
действително е налице съответствие с действащата нормативна
уредба, изискванията на възложителя съгласно техническото задание и
особеностите на обекта на проектиране и съпътстващите го дейности,
но не е отчел конкретни особености, значими и съществени фактори и 1 точки
ключови моменти, които са важни и следва да бъдат съблюдавани,
отразени и приложени при изпълнението на дейностите по поръчката.
Липсва аналитичност при описанието на дейностите и подхода към
проектиране, като в по-голямата си част се преповтарят изискванията
на възложителя, представени в документацията за участие в
процедурата.
Дефиниция на понятия:
Ясно/конкретно/изчерпателно - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено
посочва конкретния етап, конкретния вид дейност по начин, по който същият да бъде
индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени
видове дейности.
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Подробно/задълбочено/детайлно - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи,
видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени
допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността и начина
на изпълнение или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение
на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания
Общо/бланкетно - следва да се разбира изброяване, което посочва етап, вид дейност ,
чрез позоваване на общоизвестни методи, факти и/или обстоятелства, без същите да са
посочени като поредица от взаимосвързани конкретни действия и/или се преповтаря
техническата спецификация, съдържа общ ангажимент, че е създадена организация за
изпълнение на поръчката.
Значим/реален/съществен – следва да се разбира посочването и отчитането от
участника на въздействия, които са действителни и обективно съществуващи, както и
такива имащи голяма стойност, важност и носещи съдържание.
Стойността на получената оценка по показател ТП е цяло число.
2. Предлагана цена за изпълнение на поръчката (ЦП) – максимална оценка 50 точки.
Тежестта на показателя оценка на предлаганата цена за изпълнение на поръчката (ЦП) е
50% от общата комплексната оценка (КО), като максималният брой точки по посочения
показател е 50 точки.
Оценката на предложената цена за изпълнение се определя по формулата:
ЦП = ЦПмин x 50, където
ЦПу
- ЦП е оценката на цената за изпълнение
- ЦПмин е най-ниската предложена цена за изпълнение от участниците
- ЦПу е предложената цена от съответния участник
Стойността на получената оценка на цената за изпълнение (ЦП) се закръгля до
втория знак след десетичната запетая.
3. Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при
следната формула:
КО = ТП + ЦП
където:
КО е общата комплексна оценка
ТП е оценката на техническо предложение за изпълнение на поръчката
ЦП е оценката на предложената цена за изпълнение на поръчката
Максималната Обща комплексна оценка ( КО ) е 100 точки.
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Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, се класира на първо място
участникът, който е предложил по-ниска цена.
При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока
относителна тежест и се избира офертата с най-благоприятна стойност по този показател.
Ако и по този начин не може да се определи икономически най-изгодната оферта,
комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на
първо място оферти.
Комисията прилага методиката на оценяване, базираща се на точкова система.
Класирането на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред въз основа посочената
методика и показатели, като най-ниска е цената на участника, предложил най-малка обща
крайна стойност без ДДС за изпълнение на услугите, формирана като сбор от цените за
отделните видове дейности.
Предложените цени за извършване на отделните видове дейности не подлежат на
самостоятелна оценка.
ВАЖНО: При оценка на всеки един от показателите (технически и финансов)
Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.
Максималната Обща комплексна оценка (КО) е 100 точки.
Предложените цени за извършване на отделните видове дейности не подлежат на
самостоятелна оценка.
Комисията попълва и подписва таблица за обща оценка.
VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
87. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, класиран
от комисията на първо място.
88. Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е
подадена само една оферта, съгласно чл. 101д от ЗОП.
89. Договорът за обществената поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на
договор, представен в документацията и включва задължително всички предложения от
офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Когато за изпълнител е
определено обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за
изпълнение на договора за обществената поръчка.
a. При сключване на договора за обществената поръчка, определения ИЗПЪЛНИТЕЛ
представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липса на обстоятелствата по чл.
47, ал. 5,
Всички представени оферти остават в архива на Възложителя.
По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на
Глава осма – „а” от ЗОП, за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана и
приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.

19

