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БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

НАЦИОНАЛЕН  

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ  ИНСТИТУТ  С  МУЗЕЙ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Изх. № ........................... / дата  

 

ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА  

 

     

 

П О К А Н А 

     

за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за доставка и монтаж по чл. 

14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: “Доставка и монтаж на 

експозиционни витрини за нуждите на НАИМ към БАН в гр. София на ул. 

“Съборна” № 2” 

 

 

 

По повод с честване на 1000 години от смъртта на цар Самуил с изложба „Цар Самуил 

(†1014г) в битка за България“ е необходимо да се доставят една експозиционна витрина с 

размери ш240/д60/в245 см и три броя  експозиционни витрини с размери ш180/д60/в245 

см. на Национален археологически институт с музей – БАН (НАИМ) в гр. София на 

ул.“Съборна” № 2.  

 

Във връзка с това 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 на 

поръчката и възлагането, 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. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо 

или юридическо лице или техни обединения.  
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3.2. За изпълнението на условията, участниците следва да представят съответните 

документи и доказателства, съгласно т. 7 от тази покана за участие. 

 

4. Критерий за оценка на офертите:  „най-ниска цена ”. 

 

Вземат се предвид техническите и ценовите предложения само на тези участници, които 

отговарят на условията за участие (съгласно т. 3) и чиито технически и ценови 

предложения са в пълно съответствие с поканата за участие.  

 

 

5. Срок и начин за получаване на офертите 

 

Срок за получаване на офертите: 23 май 2014 г., 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. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:  
 

 

Офертата трябва да съдържа: 

 

 

7.1. Административна част съдържаща: 

 

7.1.1. Документи за лицето, което прави предложението:  

 

а) Копие от лична карта, в случай, че участникът е физическо лице или 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) При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който 

задължително се посочва представляващият обединението.  

 

7.1.2. 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 или образецът, изтеглен от интернет страницата на НАИМ, а 

именно: www.naim.bg 

 

7.1.3. Списък с основните договори за изработка, доставка и монтаж на експозиционни 

витрини за музей, изпълнени от участника през последните три години от датата на 

подаване на офертата, включително стойностите на договорите, датите на сключване и 

изпълнение и получателите по договорите. Ако участникът разполага с препоръки за доро 
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изпълнение може да ги приложи към списъка. 

  

 

7.2. Техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката, изготвено съгласно 

приложения образец - Приложение № 2 към настоящата покана. 

 

7.3. Срок на валидност на офертата. Офертата трябва да бъде със срок на валидност най-

малко 60 дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

 

 

8. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 7.1.1, 

буква а) и т. 7.1.2 – 7.1.5 включително се представят за всеки от тях, а изискванията към 

тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

 

Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнители, 

в офертата се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната 

част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки 

подизпълнител. 

 

9. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:  

 

а) документите по т. 7.1.1, буква а) и т. 7.1.2 се представят за всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението; 

б) документите по т. 7.1.3 – 7.1.5 включително се представят само за участниците, 

чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор съгласно т. 

3.1 – 3.2 от настоящата покана. 

 

 

10. Разяснения по поканата и приложенията към нея 

 

В срок до 15:00 ч. на 19 май 2014 г. поканените или заинтересованите лица могат да 

изискват от възложителя писмено разяснения по поканата и приложенията към нея.  

 

Въпросите следва да бъдат изпратени на вниманието на Директора на Национален 

археологически институт с музей към БАН, на факс номер 02 / 988 24 05  или по 

електронна поща на адрес: naim@naim.bg. 

 

Възложителят ще отговори на въпросите в срок до 16:00 ч. на 21 май 2014 г., като 

разясненията ще бъдат публикувани на Интернет страницата на Национален 

археологически институт с музей към БАН и на Интернет страницата на БАН. 

 

 

11. Оглед на мястото на изпълнение 

 

След обявяване на поръчката, в срок до 20 май 2014 г., 15:00 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. 

 

Огледът на мястото на изпълнение не е задължителен. 
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12. Сключване на договор 

 

С избраният Изпълнител ще бъде сключен договор за изпълнение на поръчката, който 

включва всички предложения от офертата на определения изпълнител. 

 

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

 

 документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 

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 

 

12.1. Прогнозната стойност на настоящата поръчка е 54 000 лв.без ДДС 

12.2. Срокът за изпълнение на настоящата поръчка следва да бъде не повече от 45 

календарни дни, считано от датата на сключване на договора за изпълнение с избрания 

за изпълнител кандидат. Участниците в своята оферта могат да посочат и по-кратък срок 

за изпълнение. 

12.3. Участниците следва да посочат гаранционен срок на доставените експозиционни 

витрини не по-малко от 5 години, считано от извършването на доставката и монтажа, 

удостоверено чрез съставянето на приемо-предавателен протокол. 

12.3. Участниците следва да предвидят в своята оферта профилактика на доставените 

експозиционни витрини веднъж годишно до изтичането на гаранционния срок.  

12.4. Участницте следва да посочат стойност на годишната профилактика след 

изтичането на гаранционния срок. 

12.5. В своята оферта участницте следва да посочат техническите спецификации на 

материалите от които ще бъдат изработени експозиционните витрини, предмет на 

поръчката, както и да представят брошури. 

12.6. Начинът на плащане на стойността на експозиционните витрини ще бъде както 

следва: 40% от предложената цена от избрания за изпълнител кандидат ще бъде заплатена 

в пет дневен срок от сключване на договора за изпълнение. Остатъкът в размер на 60% 

ще бъде заплатен в пет дневен срок от доставката и монтажа на експозиционните 

витрини, удостоверено чрез съставянето на приемо-предавателен протокол. 

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

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

12.8. По неуредените въпроси от поканата ще се прилагат разпоредбите на ЗОП и 

приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България. 

12.9. Всички представени по процедурата документи остават в архива на Възложителя. 

 

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. 

4. Проект на договор за изпълнение на поръчката – Приложение № 4. 

 

С уважение, 

доц. д-р Людмил Вагалински  

Директор на НАИМ 


