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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 

Номер на обявата: 001-28.06.2016 г. 

 

Възложител: Регионален етнографски музей – гр. Пловдив (РЕМ-Пловдив) 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 5348 

Адрес: Р България, гр. Пловдив, ул. “Д-р Стоян Чомаков” № 2 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Христина Велкова–главен счетоводител 

Телефон: 032 626328 

E-mail: ethnograph@abv.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не 

 

Обект на поръчката: 

[X] Строителство 

[] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: „Изпълнение по две обособени позиции на консервационно-

реставрационни работи (КРР) и конструктивно укрепване за обект Регионален етнографски 

музей, гр. Пловдив (Къща на Аргир Куюмджиоглу)“.  

  

Кратко описание: Предметът на поръчката включва две Обособени позиции, а именно: -

Обособена позиция №1 - Изпълнение на консервационно-реставрационни работи (КРР) по 

фасадата на музея; -Обособена позиция №2 – Изпълнение на конструктивно укрепване в зоната 

на портика на музея. Обособена позиция №1 – „Изпълнение на консервационно-реставрационни 

работи (КРР) по фасадата на музея“, се реализира поетапно, при осигурено финансиране по 

бюджета на РЕМ-Пловдив от Община Пловдив.  

  

Място на извършване:  
Регионален етнографски музей, гр. Пловдив (Къща на Аргир Куюмджиоглу)“, ул. „Д-р Стоян 

чомаков“ №2. 

 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): Обща прогнозна стойност и за двете 

Обособени позиции е 240 000 лева без включено ДДС. 

Максималната сума, която може да се изплати общо, при изпълнение предмета на договора, не 

може да надвишава 270000 лева без ДДС, при спазване на изискванията на чл.194, ал.3 от ЗОП. 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [Х] Да [] Не 
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Номер на обособената позиция: 1 

Наименование: Изпълнение на консервационно-реставрационни работи (КРР) по фасадата на 

музея. 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 220000 лева без ДДС. 

 

Номер на обособената позиция: 2 

Наименование: Изпълнение на конструктивно укрепване в зоната на портика на музея. 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 20000 лева без ДДС. 

 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  

1.Участник при възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго 

образувание, което има право да изпълнява строителство, съгласно законодателството на 

държавата, в която то е установено и отговаря на изискванията, предвидени в Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и на изискванията на 

Възложителя, посочени в настоящите указания. Участникът може да бъде строител, вписан в 

Централния професионален регистър на строителите, като имащ 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. 

2.Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че 

отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои 

действия, бездействия и работа. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела 

от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от 

процедурата. 

3.Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, 

ал. 1 от ЗОП. 

4.Условия за участие на обединения от физически и/или юридически лица: 

4.1.При участник – обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ, от 

който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната 

информация, във връзка с настоящата обществена поръчка: 

- определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената 

поръчка; 

- уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото 

законодателство; 

- правата и задълженията на участниците в обединението; 

- разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

4.2.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с изискванията на 

възложителя и условията, на които следва да отговарят участниците, се доказва от обединението 

участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на регистрацията в Централния 

професионален регистър на строителя и наличието на сертификат за управление на качеството, 

съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в 

договора за създаване на обединението. 

Когато участникът е обединение трябва да има готовност, в случай че е избран за изпълнител, да 

представи регистрация по БУЛСТАТ на обединението при подписване на договор за СМР.   

 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  Участниците трябва да са 

вписани в  Централния професионален регистър на строителите, като имащи право да извършва  

строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "м" от ЗУТ - недвижими културни ценности с категория 
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"световно значение" и "национално значение", както и сгради в границите и охранителните зони 

на археологическите резервати извън урбанизирани територии. 

За доказване на това обстоятелство се посочва съответния публичен регистър, който съдържа 

тази информация или се представя копие от Удостоверението за вписване в ЦПРС, придружен с 

валиден талон за 2016 г., или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са 

установени, доказващ еквивалентното право (за чуждестранните участници). 

  

Икономическо и финансово състояние:  Участниците следва да имат валидна застрахователна 

полица за професионална отговорност на строителя – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (или 

еквивалентна застраховка или гаранция за чуждестранното лице – участник, в съответствие с чл. 

171а, ал. 1 от ЗУТ), с общ лимит на отговорността, покриваща минималната застрахователна 

сума за строежи  от изискваната категория, съгласно Наредба за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството. 

За доказване на това обстоятелство се представя копие от валидна застрахователна полица за 

професионална отговорност на строителя. 

  

Технически и професионални способности: 

1.Участниците да са изпълнили минимум 3 (три) обекта с предмет и обем, идентични или сходни 

с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата. 

За доказване на това обстоятелство се представя Списък на строителството, идентично или 

сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години (Приложение № 11), 

придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания.  

Под „Сходно с предмета на поръчката строителство” следва да се разбира: 

За Обособена позиция №1 - КРР на обекти-недвижими културни ценности с категория "световно 

значение" и "национално значение", както и сгради в границите и охранителните зони на 

археологическите резервати; 

За Обособена позиция №2 – Конструктивно укрепване или други видове СМР на обекти-

недвижими културни ценности с категория "световно значение" и "национално значение", както 

и сгради в границите и охранителните зони на археологическите резервати. 

2.За изпълнение на настоящата обществена поръчка, участниците трябва да разполагат с 

технически и ръководен персонал с професионална компетентност, както следва: 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: 

2.1.-Ръководител на обект: Архитект или еквивалентна специалност, вписан в публичен регистър 

по чл.165 от ЗКН или еквивалентен регистър – 1 бр. -   с 5 г. професионален  опит. Общ 

професионален опит – Минимум 5 г.; Специфичен опит - като ръководител на екип /обект/ – 

минимум на  1 проект/обект (1 договор), сходен с предмета на поръчката през последните 5г.; 

2.2.-Строителен инженер ПГС или еквивалентна специалност - 1 брой -3 г. професионален опит. 

Общ професионален опит – Минимум 3 г.; Специфичен опит – като строителен инженер – 

минимум на 1 проект/обект (1 договор), сходен с предмета на поръчката през последните                 

5 г.; 

2.3.-Художник – реставратор или еквивалентна специалност, вписан в публичния регистър по 

чл.165 от ЗКН или еквивалентен регистър - 1 бр.-    3 г.професионален опит. Общ професионален 

опит – Минимум 3 г.; Специфичен опит - като художник реставратор – минимум 1 проект /обект/ 

(1 договор), сходен с предмета на поръчката през последните 5г.; 

2.4.-Технически ръководител - 3 г. професионален опит, образование съобразно  изискванията на 

закона ЗУТ - Висше инженерно образование или средно специално техническо образование или 

еквивалентно; Общ професионален опит – Минимум 3 г.; Специфичен опит - като  технически 

ръководител на екип /обект/ – минимум на    1 проект/обект (1 договор), сходен с предмета на 

поръчката през последните 5г.; 

2.5.-Специалист по здравословни и безопасни условия на труд – образователна степен – висше 

инженерно образование или средно специално техническо образование или еквивалентно; Да 

притежава удостоверение „Специалист по БЗР” или „Координатор по безопасност и здраве” или 

еквивалентен документ - 1 бр.- 3 г.професионален опит; Общ професионален опит – Минимум 3 

г.; Специфичен опит - като специалист/координатор по безопасност и здраве  – минимум на   2 

проекта/обекта (1 договора) през последните 5г.; 
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2.6.-Отговорник по контрола на качеството: да притежава съответното удостоверение за контрол 

върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на 

строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ. 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

2.7.-Ръководител на обект: Архитект или еквивалентна специалност, вписан в публичен регистър 

по чл.165 от ЗКН или еквивалентен регистър – 1 бр. -   с 5 г. професионален  опит. Общ 

професионален опит – Минимум 5 г.; Специфичен опит - като ръководител на екип /обект/ – 

минимум на  1 проект/обект (1 договор), сходен с предмета на поръчката през последните 5г.; 

2.8.- Строителен инженер ПГС или еквивалентна специалност - 1 брой -3 г. професионален опит. 

Общ професионален опит – Минимум 3 г.; Специфичен опит – като строителен инженер – 

минимум на 1 проект/обект (1 договор), сходен с предмета на поръчката през последните                 

5 г.; 

2.9.- Технически ръководител - 3 г. професионален опит, образование съобразно  изискванията 

на закона ЗУТ - Висше инженерно образование или средно специално техническо образование 

или еквивалентно; Общ професионален опит – Минимум 3 г.; Специфичен опит - като  

технически ръководител на екип /обект/ – минимум на    1 проект/обект (1 договор), сходен с 

предмета на поръчката през последните 5г.; 

За доказване на горните  обстоятелства по Обособените позиции за които се участва, участникът 

следва да представи Списък на техническия и ръководен персонал, който ще отговаря за 

изпълнение на поръчката, с посочване на образованието, квалификацията и професионалния и 

специфичен опит на лицата (Приложение № 12).  

3.Участниците следва да имат въведена система за управление на качеството съгласно 

международен стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен) с обхват, сходен с предмета на 

поръчката.  

За доказване на това обстоятелство се посочва публичния регистър, който съдържа тази 

информация или се представя заверено копие от валиден сертификат, в съответствие с               

чл. 64, ал. 5-8 от ЗОП. 

 

 

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 

Критерий за възлагане: 

[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [Х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Обособена позиция №1 

Име - П1 Техническо предложение – Тежест 40 точки 

Име - П2 Предлагана цена - Тежест 60 точки 

Обособена позиция №2 

Име - П1 Техническо предложение – Тежест 40 точки 

Име - П2 Предлагана цена - Тежест 60 точки 

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 13.07.2016 г. (сряда)        Час: (чч:мм) 17:00 часа. 
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Срок на валидност на офертите: 

най-малко 60 дни, считано от датата, определена като краен срок за получаване на офертите. 

 

Дата и час на отваряне на офертите:  

Дата: (дд/мм/гггг) 14.07.2016 г. (четвъртък), 10:30 часа. 

  

Място на отваряне на офертите:  

сградата на Регионалния исторически музей-гр. Пловдив, Р България, гр. Пловдив 4000,                         

ул. “Д-р Стоян Чомаков” № 2. 

  

 

Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [Х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

 

Друга информация (когато е приложимо): 

 

Обособена позиция №1 – „Изпълнение на консервационно-реставрационни работи (КРР) по 

фасадата на музея“ се реализира поетапно, при осигурено финансиране по бюджета на РЕМ-

Пловдив от Община Пловдив. Първият етап следва да се изпълни до края на 2016 г., а вторият 

етап през 2017 г. Конкретните видовете работи, които ще са предмет за изпълнение през двата 

етапа, сроковете и други условия се определят с подписване на допълнително споразумение към 

договора с избраният изпълнител, на база на представената от него остойностена Количествена 

сметка (част от документацията за участие). И двата етапа на Обособена позиция №1 се 

изпълняват единствено след осигурено финансиране от Община Пловдив по бюджета на РЕМ – 

гр. Пловдив. Размерът на максималната стойност, която може да се плати за първият етап е 50% 

от стойността на Количествената сметка, остойностена от избраният изпълнител, но не повече от 

120000 лева с включено ДДС. Срокът за изпълнение на всеки етап от Обособена позиция №1 се 

определя с допълнително споразумение към договора сключен с избрания изпълнител. Срокът, 

определен от възложителя за изпълнение на всеки етап от Обособена позиция №1 започва да 

тече от датата на получаване на възлагателни писма за започване на работите от страна на 

Изпълнителя. Обособена позиция №2 – „Изпълнение на конструктивно укрепване в зоната на 

портика на музея“ се реализира в срок до 30 дни от сключване на договор с избраният 

изпълнител и получаване на възлагетелно писмо. Срокът, определен от възложителя за 

изпълнение на предмета на Обособена позиция №2 започва да тече от датата на получаване на 

възлагателно писмо за започване на работите от страна на Изпълнителя.Обособена позиция №2 

се изпълнява единствено след осигурено финансиране от Община Пловдив по бюджета на РЕМ – 

гр. Пловдив. Важно: Един участник може да участва за една или за повече обособени позиции. 
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