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Версия за печат

00933-2011-0002
I. II. IV.
BG-София: 27 - Други услуги
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Услуги
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Национален военноисторически музей, ул."Черковна" № 92, За: Димитрина
Величкова, Република България 1505, София, Тел.: 02 9443261, Факс: 02 9461806
Място/места за контакт: ул."Черковна" № 92
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна
информация: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за
участие: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или
заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и
Друг: музей
Основна дейност на възложителя
Отдих, култура и религия
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и
възложител/и
НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСТОЯННА МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИЯ
НА ФИЛИАЛ "ВОЕННОМОРСКИ МУЗЕЙ" - ВАРНА
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: гр. Варна
Код NUTS: BG331
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
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ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСТОЯННА МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИЯ
НА ФИЛИАЛ "ВОЕННОМОРСКИ МУЗЕЙ" - ВАРНА
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
79930000
Описание:
Услуги на специализирания дизайн
ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на
Световната търговска организация
НЕ
ІІ.1.8) Обособени позиции
НЕ
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
НЕ
II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
проектиране и изграждане на постоянна музейна експозиция
Прогнозна стойност без ДДС
180000 BGN
ІІ.2.2) Опции
НЕ
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци
4
РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
Гаранцията за участие в процедурата е 1% от стойността или 1800.00 лева
Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от стойността на поръчката и се
заплаща при сключване на договора по банковата сметка на възложителя:
UNICREDIT

BULBANK

-

СОФИЯ

BIC

-

UNCRBGSF

IBAN

BG76UNCR96603307052419
ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните
разпоредбите, които ги уреждат
С бюджетни средства
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването
им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Копие от документ за първоначална
регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за
търговския регистър. 2. Копие от документ за актуално правно състояние (издадено
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не по-рано от три месеца от датата на отваряне на офертите). 3. Декларация за
отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП - попълва се по приложения
образец. 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2 от ЗОП попълва се по приложения образец. 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата
по чл. 47, ал.5 от ЗОП - попълва се по приложения образец. 6. Декларация, че
кандидатът няма да използва подизпълнители. 7. Документ за внесена гаранция. 8.
Копие от документ за закупена документация за участие. 9. Техническо
предложение - попълва се по приложения образец. 10. Идейна концепция с описан
метод за изграждане на музейната експозиция, съобразена с Техническото задание
на Възложителя, която е неразделна част от предложението по т.9 11. Предлагана
цена за изпълнение на поръчката, подготвена по образеца на "Ценово
предложение". 12. Друга информация, посочена в обявлението или в изискванията
към офертата, съгласно документацията за участие или такава, която кандидатът
смята за необходима във връзка с представената оферта. 13. Списък на
документите.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: - заверено копие от годишния финансов отчет
на кандидата за последните три години, с изключение на новорегистрираните
кандидати. - справка за общия оборот за последните три години, в зависимост от
датата на която кандидатът или участникът е учереден или е започнал дейността си.
Минимални изисквания: - заверено копие от годишния финансов отчет на
кандидата за последните три години, с изключение на новорегистрираните
кандидати. - справка за общия оборот за последните три години, в зависимост от
датата на която кандидатът или участникът е учереден или е започнал дейността си.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: - списък на договорите, изпълнени през
последните три години, със същия предмет, като настоящата поръчка - изготвен по
приложения образец - списък на специалистите, които ще бъдат ангажирани с
реализация на поръчката, като следва да се съобрази спецификата на предмета на
поръчката.
Минимални изисквания: - списък на договорите, изпълнени през последните три
години, със същия предмет, като настоящата поръчка - изготвен по приложения
образец - списък на специалистите, които ще бъдат ангажирани с реализация на
поръчката, като следва да се съобрази спецификата на предмета на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
НЕ
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната
квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата
ДА

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открита
ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
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Посочените по-долу показатели:
Показател: К1 - най-ниска предложена цена; тежест: 20
Показател: К2 - брой изпълнени договори с подобен предмет; тежест: 40
Показател: К3 - адекватност на идейната концепция и предложения в нея метод на
изграждане на музейна експозиция; тежест: 40
IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и
допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ
(при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.09.2011 г. Час: 16:00
Платими документи
ДА
Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане
в касата на Национален военноисторически музей, гр. София, ул."Черковна" № 92,
ет.2
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
04.10.2011 г. Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за
участие
Български
IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни
90
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 05.10.2011 г. Час: 10:30
Място
гр. София, ул."Черковна" № 92, административен блок
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с
нестопанска цел

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на
ЕС
НЕ
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000,
София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
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URL: http://www.cpc.bg.
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
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.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
12.08.2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
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