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БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ       

НАЦИОНАЛЕН  

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ  ИНСТИТУТ  С  МУЗЕЙ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Изх. №  963 / 29.09.2012   

 

 

 

 

ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА  

 

     

 

ПОКАНА 

     

за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 14, 

ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: «Цялостна подмяна на 

съществуващото ламаринено покритие с предвиден частичен ремонт на 

компрометирани дървени покривни конструкции на пристройката на сградата на 

археологическия музей –НАИМ-БАН (Буюк джамия), гр. София на ул. “Съборна” № 2» 

 

 

 

Във връзка с предстоящ ремонт на сградата НАИМ-БАН - Буюк джамия в гр. София на 

ул.“Съборна” № 2, НАИМ-БАН отправя настоящата покана за представяне на оферта за 

участие в процедурата по избор на Изпълнител. 

 

Офертите се подават под формата на писмени предложения в съответствие с условията 

определени в настоящата покана. 

 

1. Наименование и адрес на възложителя: Национален археологически институт с 

музей – към Българска академия на науките (БАН), адрес: България, гр. София 1000, ул. 

“Съборна” № 2. 

 

2. Описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо - и количество или обем: 

съгласно приложеното техническо задание – приложение № 1. 

 

3. Изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката 

 

Изисквания към участниците: 

 

3.1. Участникът трябва да е физическо или юридическо лице или техни обединения.  
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3.2. За изпълнението на условията, участниците следва да представят следните 

документи и доказателства: 

А) Копие от удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код 

съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско 

юридическо лице или едноличен търговец. 

 

Б) Декларация от участника за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) – попълва се приложеният образец - Приложение № 3 

към настоящата покана. 

 

В) Списък с подобни ремонти, изпълнени от участника през последните пет години – 

2007 - 2011 г., с обща стойност на договора, период на изпълнение и обект. 

 

Г) Копие от валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър 

на строителя при Камарата на строителите в България за изпълнението на строежи от 

пета или по-висока категория по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ или за изпълнението на отделни 

видове строителни и монтажни работи, посочени в Класификацията на икономическите 

дейности, позиция „Строителство“. 

 

Д) Техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката, изготвено съгласно 

приложения образец - Приложение № 2 към настоящата покана. 

 

 

4. Критерий за оценка на офертите:  „икономически най-изгодна оферта”. 

 

4.1. Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на 

комплексната оценка на офертата са както следва: 

 

Комплексната оценка на офертата К е сбор от техническа оценка Т и финансова оценка 

Ф. 

Техническата оценка  Т  включва следните показатели: 

  

Т1 – гаранционен срок на извършените работи, включително вложените 

материали и е с коефициент на тежест 0,10 в комплексната оценка на офертата и се 

определя по формулата: 

  Г 

Т1 = ------------ × 10 ≤  10, 

Гмакс   

 където Гмакс е максимално предложеният гаранционен срок в години, а Г 

гаранционен срок в години на участника. Тези коефициенти ще бъдат коригирани в 

зависимост от качеството на материалите, които ще бъдат използвани от изпълнителя. 

 

Т2 – срок за изпълнение работите и е с коефициент на тежест 0,10 в 

комплексната оценка на офертата и се определя по формулата: 

  И 

Т2 = ------------ × 10 ≤  10, 

Имакс   

 където Имакс е максимален срок за изпълнение в дни, а И срока за изпълнение в 

дни на участника. 
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Забележка: Гаранционният срок на извършените и вложените материали трябва да бъде 

не по-кратък от 5 години, а срока за изпълнение да не е по-дълъг от 45 календарни дни..  

 

 Така техническата оценка, съобразно която ще се извърши класирането, добива 

следния вид: Т ═ 0,10Т1 +0,10Т2 ≤ 2. 

 

Финансовата оценка включва следния показател: 

 

Ф1 – предложена обща цена за изпълнение на поръчката (лева без ДДС) с 

коефициент на тежест 0,80 в комплексната оценка на офертата и се определя по 

формулата: 

 

    Ц мин. 

Ф1 = -----------  × 10  ≤ 10,     

    Ц   

където Ц мин е минимална предложена цена, а Ц е цената на участника. 

 

Така финансовата оценка, съобразно която ще се извърши класирането, добива 

следния вид:  Ф ═ 0,80Ф1  ≤ 8.   

 

5. Срок и начин за получаване на офертите 

 

Срок за получаване на офертите: 05.10.2012 г. (петък), 16:00 часа. 

 

Офертите се подават от участника или от упълномощен от него представител в 

запечатан, непрозрачен плик, в сградата на Национален археологически институт с 

музей към БАН в гр. София на ул. “Съборна” № 2, стая  „Деловодство”. 

 

Върху плика участникът посочва предмета на обществената поръчка, името на 

участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електрона поща. 

 

 

6. Срок на валидност на офертите: най-малко 60 /шестдесет/ календарни дни считано от 

крайния срок за получаване на офертите.  

 

7. Огледът на мястото на изпълнение е задължителен. След обявяване на поканата, в 

срок до 04.10.2012 г. (четвъртък), 16:00 часа потенциалните участници могат да 

извършват оглед на мястото на изпълнение – сградата на Национален археологически 

институт с музей – БАН (НАИМ) в гр. София на ул.“Съборна” № 2. Огледът може да 

бъде извършван всеки работен ден от 14:00 до 16:00 часа, като лицата предварително 

трябва да се обадят на тел. 02 / 988 24 06 – лице за контакт - инж.Надя Николова, за да 

заявят желание за оглед. 

 

8. Сключване на договор 

 

С избраният Изпълнител ще бъде сключен договор за изпълнение на поръчката.  

 

При подписване на договора, определеният за изпълнител трябва да представи: 

 

 документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 
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обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 

 декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;  

 

12. Други условия 

 

- След приключване на процедурата, всеки участник ще бъде уведомен писмено за 

резултатите от оценката на офертите и класираният на първо място участник. 

 

Приложения към настоящата покана:  

 

1. Техническо задание за изпълнение на поръчката – Приложение № 1; 

2. Образец на техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката – 

Приложение № 2;  

3. Образец на Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП 

– Приложение № 3. 

 

 

С уважение, 

 

/подпис/ 

 

 

доц. д-р Людмил Вагалински  

Директор на НАИМ 


