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ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Строителство
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Предметът на обществената поръчка включва: 1. Изготвяне на технически проект и
съгласуване по специалности, съобразно техническо задание за проектиране, част от
утвърдената документацията.2. Частично изпълнение на проекта съобразно посочените
консервационно-реставрационни дейности в техническите условия-т.III.3.
Осъществяване на авторски надзор. Забележка: Идеен проект за част "Архитектура" се
внася след изготвяне за одобрение в МК. Посоченият предмет на публичната покана е
включен в план-сметка към бюджета на НИМ през 2015 г. на обща стойност 210700
/двеста и десет хиляди и седемстотин/ лева с включен ДДС, като това е и прогнозната
стойност на поръчката.В тази връзка се касае за частично изпълнение на
консервационно-реставрационните работи, само в рамките на средствата, които са
предвидени по бюджета на НИМ.Предвидените консервационно-реставрационни
дейности, които могат да се изпълнят по тази публична покана, касаят частично
изпълнение на СМР на обекта. Възложителят, в процеса на изпълнение ще възлага
видове СМР отговарящи на посочените в техническите указания, като в настоящата
поръчка дори и при осигурено допълнително финансиране за бюджета на НИМ не
може да се възложат работи за повече от 264000 лева без ДДС. Забележка - По
настоящата публична покана одобрената от Министерството на културата по бюджета
на НИМ сума е на обща стойност 210700 /двеста и десет хиляди и седемстотин/ лева с
включен ДДС, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ първоначално може да възложи работи за
посочената стойност. При осигурено допълнително финансиране от Възложителя, по

настоящата публична покана не може да се възложат работи за повече от 264000 лева
без ДДС. Участникът предлага цена за осъществяване на авторски надзор за цялостното
изпълнение на проекта. В настоящата поръчка, участникът ще получи пропорционална
част от възнаграждението за осъществяване на авторски надзор, отговарящо на
количеството СМР, което ще се изпълни. Консервационно-реставрационни дейностите,
които ще са предмет на частично изпълнение в тази публична покана са следните: биоцидна обработка на оригинални археологически структури – приблизителна
стойност 8700 лв. -отстраняване на повърхностни замърсявания, калцирали почвени
частици и водоразтворими соли от оригинални археологически структури –
приблизителна стойност 32900 лв. -консолидиране и структурно укрепване на
археологически структури – приблизителна стойност 17350 лв. -укрепване и
хидрофобизация на оригинални археологически структури – приблизителна стойност
14800 лв. -полагане на сигнираща фуга – приблизителна стойност 2700 лв. реконструкция на архитектурен обем по проект – приблизителна стойност 119250 лв.
Забележка – При сключване на договор с избраният изпълнител, възложителят
представя количествена сметка за консервационно-реставрационните дейности, които
ще са предмет на изпълнение по настоящата процедура, посочени в т. ІІІ от
техническите указания. Посочената количествена сметка ще бъде остойностена на покъсен етап, (след представяне от Изпълнителя на техническите проекти по отделните
части и приложените към тях изготвени количествено-стойностни сметки /КСС/) на
база цените предложени от изпълнителя в представените от него количествено–
стойностни сметки по отделните технически части. Забележка - Точните видове
строително - монтажни работи по проекта ще бъдат посочени в количественостойностните сметки по отделните проектни части, които ще се изготвят от избраният
изпълнител съобразно изискванията на техническото задание. В предложените
количествено стойностни сметки към отделните технически проекти изпълнителят
следва да посочи цени за видовете СМР, при формирането на които са използвани
стойностите на заложените от изпълнителя ценови показатели в неговото ценово
предложение към офертата. По тези цени ще се остойностяват и заплащат изпълнените
работи по тази публична покана. Пълната документация на поръчката е качена на
интернет страницата на НИМ - http://www.historymuseum.org
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
71315000, 45262700, 45454100
Описание:
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Стрителни и монтажни работи по реставрация на сгради
Строителни работи по реставрация
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Прогнозната стойност на публичната покана е 210700 лв. с включено ДДС. Максимална
стойност, която възложителят може да изплати по тази публична покана, след
сключване на договор с избраният изпълнител, при осигурено финансиране по бюджета
на НИМ – 264000 лева без ДДС.Обем и количество: Обхват на проект: Актуализация на

проекта за консервация и реставрация на арх. Теофил Теофилов съхраняван в Научно
техническия архив на Националния институт за недвижимо културно наследство –
София;Консервация на оригиналните археологически структури: На писцината в
баптистерия под защитно покрити;Консервация и частична анастилоза на гроба–олтар
и параклиса; Допроучване в дълбочина и консервиране на шахтата, свода и подхода
към кладенеца–аязмо в южния кораб;Консервация и частична възстановка на южната
колонада и зидове в олтарната част; Довършителни работи по северната аркада;
Подобряване на маркировката на кръстовидната сграда;Eкспониране на кладенецааязмо под защитно покритие;Възстановяване на каменната настилка от автентичната
пътна алея пред фасадата на базиликата и маркиране на предвходния вестибюл от
първия план ; Довършителни работи в атриума и притвора със стълбищата за
галерията; Експониране на саркофази I-IV и гробове от аристократичния
некропол;Проект за защитно покритие над наоса, притвора и портиците на атриумаперистилния двор на „Голямата (Архиепископската) Базилика” (867-875); Консервация,
реставрация и експониране на Архиепископската резиденция (870-878);сградата с
хипокауста ;дидаскалеона; верижната жилищна сграда в резиденцията; маркиране на
гробовете от монашеския некропол с надгробни надписи; възстановяване на
настилки;Експониране под защитно покритие на баня №2 и кухнята с пещ;Консервация
на зидове и настилки в жилищни и обслужващи постройки и
трапезарията;Консервация, реставрация и експониране на манастирските жилищни
крила;Благоустрояване на манастирските дворни пространства; Консервация,
реставрация и експониране на укрепените оградни стени – периболоса с южната порта;
Изискване към проектната документация: Проектът да се разработи във фаза
„Технически” със следните части:1.Архитектура:Археологическо
изследване;Архитектурно изследване – каталог на архитектурните фрагменти, разкрити
при археологическите изследвания; графична реконструкция, тримерно моделиране,
фотокаталог, планове, разрези и фасади в мащаб 1:50;2.Геодезия:Актуален кадастрален
план;Трасировъчен план;3. Конструкции;4.Водопровод и канализация – трайно
решение за цялостно отводняване на терена и отделните структури;5.Технологична
част;6.План за безопасност и здраве;7.Пожарна безопасност;8.План за управление на
отпадъци от строителната дейност;9.Част Електро – художествено и алейно
осветление;10. Изработване на количествено-стойностни сметки по отдлените части, с
приложена рекапитулация.Забележка: Непредвидените допълнително възникнали
работи, които следва да се посочат от Изпълнителя в количествено-стойностните
сметки към изготвените технически проекти не могат да превишават 5% върху
стойността на заложените СМР за обекта, което следва да се заложи в количествено –
стойностните сметки изготвени от участниците при проектирането.Забележка: По
настоящата публична покана Възложителят няма задължение да възложи изпълнение
на работи на стойност от 264000 лева без ДДС.Ако по бюджета на НИМ не бъде
осигурено допълнително финансиране възложените работи по тази публична покана
могат да бъдат на обща стойност не повече от 210700 /двеста и десет хиляди и
седемстотин/ лева с включен ДДС.Важно! В случай, че в техническото предложение,
участник разпише предложението си за изпълнение на поръчката в обхват, непокриващ
минималните изисквания за съдържание, поставени в настоящата методика за оценка и
в документацията за участие като цяло, същата ще се счита за непълна,
несъответстваща на обявените от Възложителя условия, което е предпоставка за
отстраняване на участника от процедурата. Начина на разплащане с избраният
Изпълнител е описан в проекто-договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
210700 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
гр. Плиска

NUTS:
BG333
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности
и квалификация на участниците:1. Изпълнителят трябва да докаже, че е изпълнявал
през последните 3 години поне два договора сходни с предмета на поръчката, и да
представи референции за тях. Под „сходни обекти" се разбират договори за
разработване на технически проекти и изпълнение на строително-монтажни работи и
консервационно реставрационни работи /КРР/, свързани с опазване на културни
ценности: архитектурно-строителни, археологически, селищни структури и територии,
както и етнографски с тези характеристики.2.Изпълнителят следва да докаже, че
притежава екип за изпълнението на поръчката, както следва: Ръководител: Архитект
или еквивал. специалност, вписан в публичен регистър по чл.165 от ЗКН или еквив.
регистър – 1 бр. - с 3 г.професионален опит; Строителен инженер ПГС или еквив.
специалност - 1 брой - 3 г. проф. опит; Геодезист или еквив. специалност - 1 бр. - 3
г.професионален опит; . Художник- реставратор, вписан в публ.регистър по чл.165 от
ЗКН или еквив.регистър - 1 бр.- 3 г.проф.опит; Застраховка на работниците и
служителите за риска „трудова злополука". 3.Сертификат по ISO 9001:2008 „или
еквивалентно” за система за управление на качеството в строителството, сертификат
ISO 14001: 2004 „или еквивалентно” за система за управление по околна среда и
сертификат OHSAS 18001:2007 „или еквивалентно” за система за управление на
здравето и безопасността при работа – заверени копия;.4.Удостоверение за вписване в
Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 5 от Правилника за
реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя –
заверено копие и валиден талон по чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС, като участникът докаже
че има право да извършва строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "м" от ЗУТ - недвижими
културни ценности с категория "световно значение" и "национално значение", както и
сгради в границите и охранителните зони на археологическите резервати извън
урбанизирани територии; В случай, че участникът предвижда участие на
подизпълнители изискванията за техническите възможности се прилагат към тях
съобразно вида и дела на тяхното участие. Участникът може да използва ресурсите на
други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че
докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. За доказване на изискванията за
технически възможности и квалификации се представят:Списък на договорите, които
са сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три)
години, считано от крайния срок за подаване на офертите в зависимост от датата, на

която е учреден или е започнал дейността, с посочване на стойностите, датите и
получателите, съгласно поставените изисквания; Към списъка на договорите следва да
има доказателства за извършените СМР, а именно: а) удостоверение, издадено от
получателя или от компетентен орган или б) посочване на публичен регистър, в който е
публикувана информация.За доказване на квалификацията и опита на експертите се
представят Списък - декларация за предложените експерти (ключови и неключови),
необходими за изпълнението на поръчката с посочване на образованието,
професионалната квалификация, професионалния опит и наличието на другите
изисквания, както и автобиографии по образец, заедно с документи доказващи
образованието и професионалната квалификация – дипломи и трудови/осигурителни
книжки или други документи, по които по несъмнен начин да се доказват заложените
изисквания. Валидна застрахователна полица за застраховане на работниците и
служителите за риска „трудова злополука".Сертификати по ISO 9001:2008, ISO 14001:
2004 и OHSAS 18001:2007 „или еквивалентно”; Удостоверение за вписване в ЦПР на
строителя на основание чл. 5 от ПРВВ на Централния професионален регистър на
строителя – заверено копие и валиден талон по чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС;
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически най-изгодна оферта
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
Показатели за оценка: Ц – Ценови критерий и Т – Техническа оценка.Комисията
попълва и изготвя обобщена оценъчна таблица, като се съобразява с експертните
констатации и класира на първо място участникът получил най- много точки.
Участника с най-висок коефициент К се класира на първо място.Класирането на
офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по
методиката, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели
за оценка след осредняването. Оценката по всеки показател се формира при условията
по- долу, като най – изгодното предложение може да получи максимално 100 т.
Получените оценки се умножават с число (процент), представляващо относителна
тежест на съответния показател. Резултатът представлява получените от участника
точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на резултата, получен от
прилагане на съответните формули с процент, представляващ тежестта на показателя.
Сборът от точките по всички показатели е крайният коефициент К, на базата на който
се получава класирането на отделните участници.Участникът събрал най – много точки
се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали
участници. Формула за определяне на краен коефициент К: К = Ц х 40 % + Т х 60 % ,
където: Ц – Ценови критерий - определя най-доброто ценово предложение по
подпоказателите описани по-долу. Ценовият критерий определя най-доброто ценово
предложение, като оценката е комплексна и включва пет подпоказателя: Ц1 и Ц2 и Ц3
и Ц4 и Ц5.На оценка подлежат ценообразуващите показатели:Часова ставка в лв. + %
Допълнителни разходи за труд + % Допълнителни разходи за транспорт и механизация
+ % Печалба + Обща цена за проектиране в лв., посочени от участника в Ценовата
оферта. Ц= (Ц1+ Ц2 +Ц3 + Ц4 + Ц5), където: Ц = Ц1(часова ставка в лв.) + Ц2 (%
допълнителни разходи за труд) + Ц3 (% допълнителни разходи за транспорт и
механизация) + Ц4 (% печалба) + Ц5 (обща цена за проектиране в лв.). Ц1 Максимална

оценка 20 т. за часова ставка в лв. получава предложението, което предлага най - малка
часова ставка. Предложенията се степенуват в низходящ ред, като всяко по-малко
добро предложение получава с 10 т. по- малко от предхождащото го, а именно 20т.,
10т., всички останали предложения получават 1 т. Ц2 Максимална оценка 20 т. за %
допълнителни разходи за труд получава предложението, което предлага най - малък
процент. Предложенията се степенуват в низходящ ред, като всяко по-малко добро
предложение получава с 10 т. по- малко от предхождащото го, а именно 20 т. 10 т.,
всички останали предложения получават 1 т. Ц3 Максимална оценка 20 т. за %
допълнителни разходи за транспорт и механизация получава предложението, което
предлага най - малък процент. Предложенията се степенуват в низходящ ред, като
всяко по-малко добро предложение получава с 10 т. по- малко от предхождащото го, а
именно 20 т. 10 т., всички останали предложения получават 1 т. Ц4 Максимална оценка
20 т. за % печалба получава предложението, което предлага най - малък процент.
Предложенията се степенуват в низходящ ред, като всяко по-малко добро предложение
получава с 10 т. по - малко от предхождащото го, а именно 20 т., 10 т., всички останали
предложения получават 1 т. Ц5 Максимална оценка 20 т. за % обща цена в лв. получава
предложението, което предлага най - малка обща цена за проектиране, от ценовото
предложение.Предложенията се степенуват в низходящ ред, като всяко по-малко добро
предложение получава с 10т. по-малко от предхождащото го, а именно 20т,10т, всички
останали предложения получават по 1т. Т – Техническа оценка.Оценката се получава
по формулата:Т = (Т1+Т2+Т3+Т4). 1. Т1-Технологична последователност на работните
процеси - максимално 30 т.; 2. Т2-Предложения/мерки за намаляване или
предотвратяване на рисковете-максимално 30 т. 3. Т3-Предложена програма за мерки за
опазване на околната среда – максимално 20 т. 4. Т4-Методология и организация за
изпълнение на поръчката – максимално 20 т.
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
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ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията
образци. Документите от офертата се представят в една обща папка, която съдържа:.1.
Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от
участника – Образец (в оригинал).2. Оферта (като отделен самостоятелен документ,
съдържащ изявление за участие в процедурата и за изпълнение на поръчката при
условията на документацията за участие - попълва се Образец (в оригинал);3.
Административни сведения/Данни за личето - попълва се Образец;4. Декларация, че
участникът е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката–
попълва се Образец (в оригинал);5. Представяне на участника; 6. Договор за
обединение (заверено копие), когато участникът е обединение, а когато в договора не е
посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ

(свободен текст в оригинал), подписан от лицата в обединението, в който се посочва
представляващият. 7. Доказателства за техническите възможности и квалификация на
участника, съгласно документацията и настоящата публична покана. 8. Декларация за
липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП по образец (в
оригинал).9. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнители, ако
се предвиждат такива - по образец (в оригинал). Когато участникът предвижда
участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, той следва да заяви
видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители
и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената
поръчка, и предвидените подизпълнители.10. Декларация за съгласие за участие като
подизпълнител– представя се от подизпълнителите, ако е приложимо – по образец (в
оригинал).11. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1, б.„а”–„д”, т.
2, 3 и 4 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП – представя се от подизпълнителите, ако е приложимо –
по образец (в оригинал).12. Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП, че са спазени
изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и
условията на труд - по образец (в оригинал).Забележка: При подписването на
декларацията следва да се има предвид следното: Използването на по-висок размер от
минималната цена на труда при определянето на предлаганата цена от офертата е
допустимо;13. Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл. 56, ал.
1, т. 12 от ЗОП – по образец (в оригинал).14. Изрично, нотариално заверено
пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в
настоящата процедура (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които
имат право на това, съгласно неговата регистрация или договора за създаване на
обединението (в оригинал); 15.Техническото предложение, включващо и срок за
изпълнение, изготвено по образеца от документацията, при съблюдаване на
Техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на
обществената поръчка. Към техническото предложение, ако е приложимо, участника
прилага декларация (свободна форма) относно това коя част от офертата има
конфиденциален характер и да изиска от възложителя да не я разкрива.16. Ценовото
предложение (в оригинал) се подготвя от участника по образец от документацията. 17.
Други изискуеми документи от възложителя и/или такива представени по преценка от
участника. Забележка: Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати
грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени. Отварянето на
офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в поръчката или техни
надлежно упълномощени представители, както и представители на средствата за
масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до
сградата, в която се извършва отварянето.Отварянето на офертите, ще се извърши на
03.08.2015 г., от 10 ч. в зала разположена в сградата на НИМ, с адрес гр. София, ул.
Витошко лале №16.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
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