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BG-Правец
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПРАВЕЦ, пл. “Тодор Живков”№4, За: Татяна Борисова,
Република България 2161, Правец, Тел.: 0879 688803, E-mail: muzeum_pr@abv.bg, Факс:
07133 2433
Място/места за контакт: ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПРАВЕЦ
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.muzeum-pravets.com.
Адрес на профила на купувача: www.muzeum-pravets.com.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
„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“
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
71000000, 71240000, 71247000
Описание:
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи
Контрол на строителните работи
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБЕМА НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ
ПРОЕКТ: Инвестиционният проект ще бъде възложен и изработен еднофазно във фаза
„технически проект“, като в бъдеще остава възможността Възложителят да възложи
преработката на техническия в работен проект, в случай че сложността във
функционално, технологично и/или инсталационно отношение го налага. ОБХВАТ И
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОЕКТ ПО ПРОЕКТНИ ЧАСТИ: 1.
Геодезическа снимка. 2. Част „Архитектурна” – 2.1. Като част от основното застрояване
при входа на дворното пространство на Музейния комплекс, на уличната регулационна
линия, да се проектира монолитна сграда, със ЗП до 50 м със следните функции: Помещение- каса за продажба на входни билети; - Малък магазин за сувенири и
картички; - Санитарен възел (една клетка) за посетителите с възможност да бъде ползван
от хора с увреждания. Сградата да е ситуирана спрямо съседните имоти при спазване
изискванията на ЗУТ. 2.2 Да се проектира нова ограда по уличната регулация и на дъното
на имота – западна граница. 2.3 Ремонт на основната сграда на Музейния комплекс да
включва: - Ремонт на покрив, като новите материали са от същия вид - Да се проектира
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нова окачена фасада в подходящ цвят от HPL - панели - Да се проектира ремонт на
външна тераса и стълбище, като се прецени необходимостта от нова конструкция и се
използва за настилка плочи от горен гранит - Да се предвиди монтаж на асансьор за
инвалиди (панорамен) 3. Част „Конструктивна” – да бъде разработена в необходимия
обхват съобразно разработките по част „Архитектурна”; 4.Част „Електро”- дворно
алейно осветление. 5.Част „ВиК” : Да се изготви проект по част ВиК за захранване на
сградата с питейна вода и отвеждане на отпадните води в градската канализация 6.Част
„План за безопасност и здраве” 7.Част „Пожарна безопасност 8.Част „Вертикална
планировка и Озеленяване”. Да се изготви ландшафтен проект за оформяне околното
пространство на сградата, като се предвиди възможност за разполагане на експозиция на
открито. 9.КСС Техническият проект следва да бъде изготвен в съответствие с
изискванията на: а) Закона за устройство на територията б) Наредба № 4/21.05.2001г. за
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. в) Наредба №2 за здравословни и
безопасни условия на труд. г) Наредба за управление на строителните отпадъци и за
влагане на рециклирани строителни материали д) НАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври
2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при
пожар Всички действащи правила касаещи дейностите по проекта и в съответствие с
техническо то задание - спецификация, нераздела част от документацията за участие.
Стойността на поръчката е както следва за :37500,00/ тридесет и седем хиляди и
петстотин лева/ без ДДС Изработване на инвестиционен проект във фаза технически
проект :30000,00 / тридесет хиляди лева без ДДС Упражняване на авторски надзор:
7500,00 /седем хиляди и петстотин лева/ без ДДС
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
37500 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Община Правец
NUTS:
BG412
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 1.1. До участие в публична поканата се допускат участници, за
които не са налице обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1 и ал.5 от ЗОП. Участникът следва да
разполага с екип от проектанти, притежаващи пълна проектантска правоспособност, за
изготвяне на съответните части от инвестиционния проект, както следва: 1. Архитект със
специалност „Архитектура“ или еквивалентна – 1 брой, минимум 5 години
професионален опит; 2. Инженер-конструктор със специалност „Строителство на сгради
и съоръжения“ или еквивалентна – 1 брой, минимум 5 години професионален опит; 3.
Инженер-геодезист със специалност „Геодезия“ или еквивалентна – 1 брой, минимум 5
години професионален опит; 4. Инженер ОВиК със специалност „Отопление и
вентилация“ или еквивалентна – 1 брой, минимум 5 години професионален опит; 5.
Инженер ВиК със специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентна – 1
брой, минимум 5 години професионален опит; 6. Електро инженер със специалност
„Електротехника“ или еквивалентна – 1 брой, минимум 5 години професионален опит; 7.
Инженер ПБ със специалност “Строителен инженер” или еквивалентна – 1 брой,
минимум 5 години професионален опит. 8. Инженер ПБЗ със специалност “Строителен
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инженер” или еквивалентна – 1 брой, минимум 5 години професионален опит. 2.
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. 3.
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. 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. Когато участникът е обединение, което не е юридическо
лице, посочените по-горе изисквания се отнасят за обединението като цяло. Документи,
доказващи техническите възможности на участника: 1. Списък на екипа от експерти,
които ще отговарят за изпълнението на всяка от посочените части от инвестиционния
проект, описани в Техническото задание, с посочване на частта, за която се предлага
всяко лице - Образец №10 (оригинал). Към списъка следва да се приложат: автобиография и декларация за разположение и вярност на данните - представя се от
всеки един от предложените експерти - Образец №11 (оригинал). 2. Списък на услугите,
които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, за която се кандидатства,
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. 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. * В случай, че участникът е обединение на физически и/или
юридически лица, което не е юридическо лице, горепосочените документите се
представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с
критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Участникът, който не отговаря на
поставените изисквания или не е в състояние да представи необходимите документи,
доказващи изпълнението на изискванията, няма да бъде допуснат до по-нататъшно
участие.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически най-изгодна оферта
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
Оценяването и класирането на офертите, които отговарят на обявените от възложителя
условия, се извършва по критерий “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. 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
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цена за изпълнение се определя по формулата: ЦП = (ЦПмин/ЦПу) x 50, където - 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.
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
25/04/2016 17:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
ДА
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
І.Приложенията към поканата и настоящите указания за участие се публикуват на
официалния сайт на Възложителя в Профил на купувач - http://www.muzeum-pravets.com
ІІ.Офертата следва да бъде представена на Възложителя – Община Правец, гр.Правец
2161, пл."Тодор Живков" №4 до 17:00 часа на 25.04.2016г. Офертата се представя от
участника или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано
писмо с обратна разписка. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща
или куриерска служба, същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати
офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес
преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на
офертата е за Участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на
офертата на адреса и в срока определен от него. ІІІ.Отваряне и разглеждане на офертите:
Офертите ще бъдат разглеждани от назначена със Заповед на Възложителя комисия на
26.04.02016год. от 11:00 часа в Община Правец, гр.Правец 2161, пл."Тодор Живков" №4.
Забележка: Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители /чл.68.ал.3 от ЗОП/,
както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване
на установения режим за достъп до сградата на Община Правец, гр.Правец 2161,
пл."Тодор Живков" №6. Провеждането и документирането на процедурата по възлагане
на настоящата обществена поръчка се извършва в съответствие с разпоредбите на Глава
осма „а“ от Закона за обществените поръчки. ІV.Всяка оферта трябва да съдържа
следната информация и приложения: 1.Представяне на участника (Приложение №1),
включващо: 1.1. Посочва се ЕИК по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга
идент.информация в съответствие със зак-то на държавата, в която участникът е
установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане
на процедурата. При участници обединения копие на договора за обединение, а когато в
договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и
документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. Към
него се представят доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49,
ал. 1 от ЗОП. 2. Доказателства за техническите възможности и квалификация: 2.1.
Декларация, съдържаща списък на техническия персонал, който ще бъде ангажиран с
обекта на обществената поръчка, в която е посочено образованието, професионалната
квалификация и професионален опит на включените в списъка технически лица Приложение №2, съдържаща данни за експертите, дипломи, сертификати, удостоверения
или други документи, удостоверяващи необходимата квалификация и документи, по
отношение квалификацията и опита на посочените лица. 2.2. Декларация - списък на
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услугите (Приложение №3), еднакви или сходни с предмета на поръчката (проектиране
на пътища от общинска пътна мрежа), изпълнено през последните 3(три) години,считано
от датата на подаване на оферта и отразяваща датите, стойностите и получателите н
услугата, придружен с доказателства за извършване на услугата; 3. Декларация за липса
на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 и по чл.47,ал.5 от Закона за обществените поръчкиПриложение №4. 4. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 - Приложение №5 5. Ценова оферта –
Приложение №6 - съгласно образеца на хартиен носител в един оригинал. 6. Техническо
предложение-Приложение №7- по приложения образец, и следва да съдържа
задължително като минимум изискуемата по образеца информация при съблюдаване на
техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за възлагане и
изпълнение на поръчката.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
25/04/2016
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