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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: [ 9087485  ] 

 

 
Възложител: НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО  - ГАБРОВО 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 5224 

Адрес: 5300 Габрово, ул.”Априловдска”№15 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Мая Карагьозова – директор                                     

Телефон: 066 800 440 / 0893697749 

E-mail: nmo@abv.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да       [X] 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: „РЕМОНТ НА МУЗЕЙНО ХРАНИЛИЩЕ В с. ПОПОВЦИ обл. ГАБРОВО” 

Кратко описание: Реализация на ремонт на амортизирана сграда на музейното хранилище към 

Национален музей на образованието, намиращо се на територията на с. Поповци, окр.Габрово включващ 

дейности по подобряване условията на съхранение на музеен архив и музейни ценности, 

компроментирани с времето и привеждането им към съвременните изисквания по осигуряване 

физическа защита на съхраняваното културно наследство. Ремонтът включва демонтаж на 

съществуващата подова настилка, полагане на нова замазка, изкърпване на паркет, доставка и монтаж на 

балатум, доставка и монтаж на первази, сваляне на съществуващата вътрешна мазилка, полагане на 

вароциментна изравнителна мазилка, гисова шпакловка, грундиране на стени и тавани, боядисване с 

латекс на стени и тавани, боядисване на цокли с блажна боя , подмяна на единични стъкла, доставка и 

монтаж на ел. табло.   

Място на извършване: музейно хранилище към Национален музей на образованието, намиращо 

се на територията на с. Поповци, окр. Габрово 
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС):                                                                   

Общата прогнозна стойност на  поръчката е до 54123,26 лв./ петдесет и четири хиляди сто 

двадесет и три лв и 26 ст./  

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не 

 

 

Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 

  

Прогнозна стойност (в лв., 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: На основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП Възложителят отстранява от 

участие в обществената поръчка участник, за когото е налице, някое от следните обстоятелства:                                                                                                                                        
Някое от лицата, които го представляват, членовете на управителни органи, надзорни органи, както и 
лицата, упражняващи контрол при вземането на решения при тези органи е осъден с влязла в сила 
присъда, освен ако е реабилитиран, за:                                                                                        а) 
престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс/НК/– тероризъм;                                      б) 
престъпление по чл. 159а – 159г от НК – трафик на хора;                                                                в) 
престъпления против трудовите права на гражданите по чл. 172 от НК;                                        г) 
престъпления по чл. 192а от НК;                                                                                               д) 

престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;                                                   е) 
престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК;                                                         ж) 
престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на 
пари, по чл. 253 – 260 от НК;                                                                                                               з) подкуп 
по чл. 301 – 307 от НК;                                                                                                      и) участие в 
организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;                                                 й) 
престъпления против околната среда по чл. 352 – 353е от НК.                                                   Някое 

от лицата, които го представляват, членовете на управителни органи, надзорни органи, както и лицата 
упражняващи контрол при вземането на решения при тези органи е осъдено с влязла в сила присъда, 
освен ако е реабилитирано, за престъпление, аналогично на тези по т. 3.2.2 в друга държава членка или 
трета страна;                                                                                     Има задължения за данъци и 
задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя 
и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, 
отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.                                                                                 
Налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;                                                      
Установено е, че участникът:                                                                                                                     а) е 
представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за 
отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;                                                                                                                                                               
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за 
отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;                                                    Установено е с 

влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл.61, ал.1; чл.62 ал.1 или 
3; чл.63 ал.1 или 2; чл.118; чл.228 ал.3; чл. 245 и чл. 301 – 305 от  
 
 
Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или 
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 

https://web.apis.bg/p.php?i=2797996#p37429892
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държавата, в която e установен участникът;                                                                                             На 
лице е конфликт на интереси , който не може да бъде отстранен.                                                      На 
основание чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка 
участник, за когото е налице, някое от следните обстоятелства:                                                               
Обявен е в несъстоятелност,  или е в производство по несъстоятелност; или е в процедура по 
ликвидация; сключил е извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 

Търговския закон; или е преустановил дейността си; или е чуждестранно лице и се намира в подобно 
положение, произтичащо от сходна процедура (по т. 3.2.2 – 3.2.5) от документацията, съгласно 
законодателството на държавата, в която е установен.                                                                                    
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изброените по-горе изисквания се 
прилагат за всеки член на обединението поотделно. Когато се предвижда участие на подизпълнител, 
посочените изисквания се прилагат и за подизпълнителя, с оглед на вида и дела на участието му. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Възложителят изисква участниците да 
бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя в пета категория съгласно ЗУТ  

  

Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изисквания по отношение на 

икономическото и финансовото състояние на участниците. 

Технически и професионални способности:  

 През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която 
участникът е създаден или е започнал дейността си, той трябва да е изпълнил най-малко две строително-

ремонтни работи с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Като сходни с 
предмета на настоящата поръчка възложителя ще приема извършени строителни работи по  изграждане 
на сгради или ремонт на сгради.                                            Участникът следва да разполага с технически 
и ръководен персонал с професионална  квалификация, съответстваща на спецификата на обществената 
поръчка и пряко ангажирани с изпълнението на строителството                                                                                                                     
Изпълнителят на поръчката трябва да осигури постоянен технически ръководител  в екипа за целия 
срок на изпълнение на обществената поръчка. Техническият  ръководител  трябва да е строителен 

инженер или среден техник с опит като технически ръководител и с трудов стаж по специалността – 5 
години;                                                                                                                         Наличният персонал – 
участникът следва да разполага с минимум 5 души с доказан опит при изпълнение на сходни 
строителни дейности.  

  

 

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   Критерият за оценка на офертите на настоящата обществена поръчка е 

„икономически най-изгодна оферта”.  
       Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане 
„оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП „оптимално съотношение 

качество/цена“, което се оценява въз основа на техническо предложение за изпълнение на 

строителството, финансови показатели и срока на изпълнение на поръчката. 

Методиката за оценка на офертите се основава на оценка по обективни показатели, като по този 

начин се гарантира на Възложителя, както точна оценка, така и успешно изпълнение на поръчката от 

страна на Изпълнителя. Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база 
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показателите за оценка на офертата, като се търси икономически най-изгодната оферта. 

       [] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [x] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

      [] Ниво на разходите 

      [] Най-ниска цена  

  

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

Име:[„Техническо предложение за изпълнение на строителството” /ПТПИС]                                           

Тежест:. [ тегловен коефициент – 55 % в общата оценка; Максимален брой точки по този 

показател  е 55 т.] 

 Име: [Финансови показатели/ФП/-предложена от участника крайна цена и ценообразуващи 

показатели]                                                                                                              Тежест:. [ тегловен 

коефициент в К.О. – 40% в общата оценка; Максимален брой точки по този показател  е 40 т.]                                                                                                                      

 Име: [Срок за изпълнение /ПСИ/ представлява предложен срок за изпълнение                                                                                                              

Тежест:. [ тегловен коефициент– 5% в общата оценка; Максимален брой точки по този 

показател  е 5 т.]                                                                                                                      

Срок за получаване  на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [25.04.2019]                      Час: (чч:мм) [16.30] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [22.10.2019]                      Час: (чч:мм) [16.30] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [30.04.2019]                       Час: (чч:мм) [15.30] 

  

Място на отваряне на офертите: [Директорски кабинет на Национален музей на образованието] 

  

 

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 [X] Не         

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