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Версия за печат

00647-2012-0041
I. II. IV.
BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно
ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Услуги
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Министерство на културата, бул. "Александър Стамболийски" №17, За: Мария Кръстева, Република Блгария 1000, София, Тел.:
02 9400953, E-mail: M.Krasteva@mc.government.bg, Факс: 02 9806970
Място/места за контакт: Министерство на културата, дирекция "Координация на програми и проекти"
Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mc.government.bg.
Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения
адрес за контакти.
Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес
за контакти.
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности
Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
Основна дейност на възложителя
Отдих, култура и религия
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи
НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган
Проектиране на 5 обекта по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Национално училище по изкуствата „Добри
Христов” - град Варна;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков” – гр.
Плевен;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Национално училище за танцово изкуство – гр. София;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4:
Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев” – гр. Котел;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Националната гимназия за
древни езици и култури „Константин Кирил Философ” – гр. София
II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12
Основно място на изпълнение: България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща
Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките
Разработване на технически проекти за отделните компоненти на инвестиционните проекти в съответствие с изискванията на
Закона за устройство на територията и на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти към Закона за устройство на територията.
ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)
71221000
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Описание:
Архитектурно проектиране на сгради
ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции
ДА
Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
НЕ
II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем
Изпълнителят следва да извърши всички дейности относно инвестиционно проектиране и изготвяне на технически проекти във
всички части, необходими за издаване на разрешение за строеж за всяка обособена позиция
Прогнозна стойност без ДДС
192000 BGN
ІІ.2.2) Опции
НЕ
ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Завършване
02.12.2012 г.
РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1 Изискуеми депозити и гаранции
) Участниците представят гаранция за участие в процедурата, а участникът определен за изпълнител представя гаранция за
изпълнение при подписването на договора. Парична сума или банкова гаранция, издадена от банка, имаща офис в България, по
избор на участника. Сумите да се превеждат по банкова сметка на възложителя – Министерство на културата при БНБ Централно управление,IBAN: BG06BNBG96613000175501, BIC: BNBGBGSD;Гаранциите за участие по всяка обособена позиция
са: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: НУИ „Добри Христов” - град Варна, в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лв.;ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ 2: НУИ „Панайот Пипков” – гр. Плевен, в размер на 360 /триста и шестдесет/ лв.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: НУТИ гр. София, в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лв.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: НУФИ „Филип Кутев” – гр. Котел, в
размер на 300 /триста/лв.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: НГДЕК „Константин Кирил Философ” – гр. София, в размер на 360 /триста
и шестдесет/ лв.Гаранция за изпълнение: 3% от стойността на договора.Гаранциите за участие на отстранените участници се
освобождават в срок от три работни дни след изтичане срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на
изпълнител. Гаранциите на класираните на първо и второ място участници в процедурата се освобождават в срок от пет работни
дни след сключване на договор за обществена поръчка.При прекратяване на процедурата за възлагане на поръчката гаранциите
на всички участници се освобождават в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за
прекратяване.Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедурата за възлагане на
обществена поръчка: а) оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите, б) обжалва решението на
възложителя – до решаване на спора или в) в случай, че е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи
договор за обществена поръчка в срока по чл. 41, ал. 3 от ЗОП. В горните случаи, когато участникът е представил банкова
гаранция, Възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.Условията и сроковете за задържане или
освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.Възложителят не
дължи лихви за периода, в който средствата са престояли законно при него. Задържането и освобождаването на гаранцията за
участие става по правилата на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.
ІІІ.1.2 Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат
) Съгласно проект на договор
ІІІ.1.4 Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката
)
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Предвижда се настоящата обществена поръчка да бъде финансирана със средства от Оперативна програма „Регионално развитие
2007-2013” след сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган по ОПРР, което е условие за
сключване на договор по настоящата обществена поръчка.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1 Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални
) или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: ПЛИК №1„Документи за
подбор” документи,изисквани от възложителя съгл.чл.56,ал.1,т.1 - 6, 8, 11 – 14 на ЗОП. ПЛИК №2 - “Предложение за изпълнение
на поръчката” - поставят се док-ти по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 /Образец № 16 “Техническо предложение”/.ПЛИК №3 - “Предлагана
цена” -попълнен и подписан Приложение № 21 „Ценово предложение”.Списък на документите, съдържащи се в офертата,
подписан от участника;Заявление за участие/Образец № 4/;Административни сведения-Образец № 5;Декларация, че участникът
е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката-Образец № 6;Декларация, че участникът ще спазва всички условия
необходими за изпълнение на поръчката – Образец № 7;Регистрационни документи на участника:Единен идентификационен
код /ЕИК/ съгл.чл. 23 от ЗТР(за юридическо лице, което е регистрирано в България);документ за регистрация на чуждестранното
лице, съобразно националното му законодателство, като документът се представя в официален превод (за юридическо лице,
което не е регистрирано в България); документа за самоличност (копие) за участник - физическо лице;Документ за закупена
тръжна документация - копие;Документ за внесена гаранция за участие –– оригинал или заверено от участника копие на
вносната бележка , или оригинал на банковата гаранция за участие;Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.
2 и ал. 5 ЗОП – Образец № 8/Образец № 8а;Документ за регистрация по ЗДДС, ако е регистриран (копие);Нотариално заверено
пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата;Декл.за участието на подизпълнители;Декл.за
липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС,
приложим към общия бюджет на Европейските общности приемане на етичните клаузи на обществената поръчка – Образец №
13;Декларация от членовете на обединението/консорциума;Декл.за приемане на условията в проекта на договора;Декларация за
посещение на обекта
ІІІ.2.2 Икономически и финансови възможности
) Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Годишен баланс и отчет за
приходите и разходите за последните 3 (три) години, в зависимост от датата на която участника е учреден или е започнал
дейността си – копия подписани и подпечатани на всяка страница, когато е регистрирано по Търговския закон и /или годишна
данъчна декларация на физическото лице когато е регистрирано като свободна професия, извършвало е подобни услуги с личен
труд или друго, с което да докаже оборот
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Информация за общия оборот и за оборота от договори за услуги, сходни на тези, които са
предмет на поръчката, за последните три (3) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал
дейността си
ІІІ.2.3 Технически възможности
) Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Списък на проектанта/
проектантите, ангажирани за изпълнение на поръчката - автобиографии на предложените технически лица/Образец № 11
А/;Декларация за разположение на технически лица/Образец № 11 Б/; 2. Заверено копие от валидна застрахователна полица за
професионална отговорност на участника и лицата, които ще осъществяват проектирането, за вреди, причинени на други
участници и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на
задълженията им
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Архитект, с професионален опит не по-малко от 5 години и опит в изготвянето на проекти,
сходни с предмета на поръчката; Инженер, със специалност „Геология“, с професионален опит не по-малко от 5 години и опит в
изготвянето на проекти, сходни с предмета на поръчката; - Инженер със специалност „ПГС”, с професионален опит не по-малко
от 5 години и опит в изготвянето на проекти, сходни с предмета на поръчката; - Инженер, със специалност „ВиК“, с
професионален опит не по-малко от 5 години и опит в изготвянето на проекти, сходни с предмета на поръчката;-Инженер, със
специалност „ОВК“, с професионален опит не по-малко от 5 години и опит в изготвянето на проекти, сходни с предмета на
поръчката- Инженер със специалност „Геодезия“, с професионален опит не по-малко от 5 години и опит в изготвянето на
проекти, сходни с предмета на поръчката; - Инженер със специалност „Електротехника“, с професионален опит не по-малко от 5
години и опит в изготвянето на проекти, сходни с предмета на поръчката; Проектантите трябва да притежават пълна
проектантска правоспособност съгл. чл. 230 от ЗУТ и ЗКАИИП, за което се представят копия на удостоверения. В случай, че
някой документите, с които се доказват минималните изисквания за технически възможности и квалификация е издаден в
оригинал на чужд език, се представя и официален превод на български език. - Заверено копие от валидна застрахователна
полица за професионална отговорност на участника и лицата, които ще осъществяват проектирането, за вреди, причинени на
други участници и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на
задълженията им
ІІІ.2.4 Запазени поръчки
) НЕ
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1 Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия
) ДА
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Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба
Архитект, с професионален опит не по-малко от 5 години и опит в изготвянето на проекти, сходни с предмета на поръчката;
Инженер, със специалност „Геология“, с професионален опит не по-малко от 5 години и опит в изготвянето на проекти, сходни с
предмета на поръчката; - Инженер със специалност „ПГС”, с професионален опит не по-малко от 5 години и опит в изготвянето
на проекти, сходни с предмета на поръчката; - Инженер, със специалност „ВиК“, с професионален опит не по-малко от 5 години
и опит в изготвянето на проекти, сходни с предмета на поръчката;-Инженер, със специалност „ОВК“, с професионален опит не
по-малко от 5 години и опит в изготвянето на проекти, сходни с предмета на поръчката- Инженер със специалност „Геодезия“, с
професионален опит не по-малко от 5 години и опит в изготвянето на проекти, сходни с предмета на поръчката; - Инженер със
специалност „Електротехника“, с професионален опит не по-малко от 5 години и опит в изготвянето на проекти, сходни с
предмета на поръчката; Проектантите трябва да притежават пълна проектантска правоспособност съгл. чл. 230 от ЗУТ и
ЗКАИИП, за което се представят копия на удостоверения. В случай, че някой документите, с които се доказват минималните
изисквания за технически възможности и квалификация е издаден в оригинал на чужд език, се представя и официален превод на
български език. Участниците трябва да притежават “Застраховката професионална отговорност” съгласно чл. 171 ЗУТ на
участниците в проектирането и строителството, която да отговаря на категорията строеж по обекта на поръчката (Първа и Втора
категория строежи, съгласно чл. 137 от ЗУТ); В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, който не е
юридическо лице, “Застраховката за професионална отговорност” съгласно чл. 171 ЗУТ следва да притежава всеки един член от
обединението/ консорциума. Изискването се отнася и за подизпълнители. Всеки проектант, който не е в трудово-правни
отношения с участника, трябва да представи самостоятелен договор за застраховка „Професионална отговорност”. * Под
проекти, сходни с предмета на поръчката, се разбират проекти за обекти, които са с обществено предназначение и/или
рехабилитацця на водопроводни мрежи. Проектантите трябва да притежават пълна проектантска правоспособност съгл. чл. 230
от ЗУТ и ЗКАИИП, за което се представят копия на удостоверения
ІІІ.3.2 Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за
) изпълнението на услугата
ДА

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1. Вид процедура
1) Открита
ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2. Критерии за възлагане
1) Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена; тежест: 50
Показател: Срок на изпълнение; тежест: 50
ІV.2. Ще се използва електронен търг
2) НЕ
IV.3) Административна информация
ІV.3. Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ
3) (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
03.08.2012 г. Час: 13:00
Платими документи
ДА
Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=489180&newver=2

7/3/2012 2:50:42 PM

Съдържание на документ

Page 5

Заплащане на касата в сградата на Министерство на културата - ет. 2, стая 221 от 9.30 до 17.00 ч., всеки работен за МК ден, или
по банков път. По следната банкова сметка: БНБ-Централно управление, IBAN: BG06BNBG96613000175501, BIC: BNBGBGSD
ІV.3. Срок за получаване на оферти или на искания за участие
4) 13.08.2012 г. Час: 13:00
IV.3. Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
6) Български
IV.3. Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
7) Продължителност в дни
180
IV.3. Условия за отваряне на офертите
8) Дата: 14.08.2012 г. Час: 10:30
Място
сградата на Министерство на културата
Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
Публичната част от заседанието на Комисията приключва след извършване на действията по чл.68, ал.4 и 5 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка
НЕ
VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове
Оперативна програма "Регионално развитие"
VI.3) Допълнителна информация
Предвижда се настоящата обществена поръчка да бъде финансирана със средства от Оперативна програма „Регионално развитие
2007-2013” след сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган, което е условие за сключване
на договор по настоящата обществена поръчка.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
1) Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@
cpc.bg, Факс: 02 9807315
URL: http://www.cpc.bg.
VI.4. Подаване на жалби
2) съгласно чл. 120, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП
VI.4. Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
3) Министерство на културата, бул. "Ал. Стамболийски" 17, Република България 1040, София, Тел.: 02 9400928, E-mail:
t.tsvetanova@mc.government.bg, Факс: 02 9806970
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
02.07.2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Национално училище по изкуствата „Добри Христов” - град Варна
1)
Кратко описание
Изпълнителят следва да извърши инвестиционно проектиране и изготвяне на технически проект във всички части, необходими
за реализация на проект: Национално училище по изкуствата „Добри Христов” - град Варна в съответствие с изискванията на
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Закона за устройство на територията и на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти към Закона за устройство на територията.
2)
Общ терминологичен речник (CPV)
71221000
Описание:
Архитектурно проектиране на сгради
3)
Количество или обем
Изпълнителят следва да извърши инвестиционно проектиране и изготвяне на технически проект във всички части, необходими
за реализация на проект: Национално училище по изкуствата „Добри Христов” - град Варна в съответствие с изискванията на
Закона за устройство на територията и на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти към Закона за устройство на територията.
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков” – гр. Плевен
1)
Кратко описание
Изпълнителят следва да извърши инвестиционно проектиране и изготвяне на технически проект във всички части, необходими
за реализация на проект: Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков” – гр. Плевен
2)
Общ терминологичен речник (CPV)
71221000
Описание:
Архитектурно проектиране на сгради
3)
Количество или обем
Изпълнителят следва да извърши инвестиционно проектиране и изготвяне на технически проект във всички части, необходими
за реализация на проект: Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков” – гр. Плевен
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 1
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Национално училище за танцово изкуство – гр. София
1)
Кратко описание
Изпълнителят следва да извърши инвестиционно проектиране и изготвяне на технически проект във всички части, необходими
за реализация на проект: Национално училище за танцово изкуство – гр. София
2)
Общ терминологичен речник (CPV)
71221000
Описание:
Архитектурно проектиране на сгради
3)
Количество или обем
Изпълнителят следва да извърши инвестиционно проектиране и изготвяне на технически проект във всички части, необходими
за реализация на проект: Национално училище за танцово изкуство – гр. София
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев” – гр.
Котел
1)
Кратко описание
Изпълнителят следва да извърши инвестиционно проектиране и изготвяне на технически проект във всички части, необходими
за реализация на проект: Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев” – гр. Котел
2)
Общ терминологичен речник (CPV)
71221000
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Описание:
Архитектурно проектиране на сгради
3)
Количество или обем
Изпълнителят следва да извърши инвестиционно проектиране и изготвяне на технически проект във всички части, необходими
за реализация на проект: Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев” – гр. Котел
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 1
Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Националната гимназия за древни езици и култури „Константин
Кирил Философ” – гр. София
1)
Кратко описание
Изпълнителят следва да извърши инвестиционно проектиране и изготвяне на технически проект във всички части, необходими
за реализация на проект: Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ” – гр. София
2)
Общ терминологичен речник (CPV)
71221000
Описание:
Архитектурно проектиране на сгради
3)
Количество или обем
Изпълнителят следва да извърши инвестиционно проектиране и изготвяне на технически проект във всички части, необходими
за реализация на проект: Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ” – гр. София
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 1
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