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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: ДД-1-Г-01.10-(1) от 19.04.2017 г.

Възложител: Община Севлиево
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00189
Адрес: гр. Севлиево, пл. "Свобода" № 1
Лице за контакт (може и повече от едно лица): инж. Мирослав Митев
Телефон: 0675 396141
E-mail: sevlievo@sevlievo.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [x] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не

Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[х] Услуги
Предмет на поръчката: „Изработване на концепция за дейностите по ревитализация на обект:
археологически парк „Антична и средновековна крепост „Хоталич” – идейно обемно-пространствено
решение за визуализация на археологически обекти и идеен проект за информационен център с
интерактивен музей на открито и закрито”.

Кратко описание: Да бъде изработена идейна концепция за дейностите по ревитализация на
археологически парк „Антична и средновековна крепост „Хоталич” като обект на недвижимото
културно наследство от категория „национално значение” – идейно обемно-пространствено решение
за 3Д визуализация на експонирани археологически обекти и идеен проект за информационен център
с интерактивен музей на открито и закрито”, съгласно задание и в граници съгласно одобрен от
министъра на културата протокол на междуведомствена комисия от 02.10.2008 г., назначена със
Заповед № РД-09-589/11.09.2008 г. на министъра на културата /писмо № 3253/16.10.2008г. на НИПК/
и предписания за опазване на територията на археологическия паметник на културата „Антична и
средновековна крепост „Хоталич" в землището на с. Кормянско, общ.Севлиево, и на охранителната му
зона.

Включват се следните дейности:
a) Концепция за дейностите по ревитализация на туристическите атракции; Изпълнителят

следва да се предложи иновативно решение за представяне на археологическите обекти и разполагане
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на съоражения за интерактивни и интерпретативни дейности в границите на археологическия парк;

б) Обемно - пространствено идейно решение за хипотетична 3Д реконструкция и
визуализация на експонирани археологически обекти. Изпълнителят следва да предложи решение в
съответствие с направените археологически проучвания, при спазване на специфичните  в тематично
съответствие с използваните материали и визуализиране на характерните за епохата строителни
техники. Обхватът на визуализираните обекти е съгласно Задание;

в) Идеен проект за информационен център с интерактивен музей на открито и закрито.
Изпълнителят следва, да се съобрази със Заданието и посочената в него Организация на
информационния център с интерактивен музей на открито и закрито, детски музей и
интерпретационна зона.

Основната цел на поръчката е:
Целта е да се ревитализира съществуващият археологически парк „Антична и средновековна
крепост „Хоталич”. Предвижда се с дейностите да се надгради постигнатата цел по предходен
проект без намеса в археологическите структури, без да се извършват нови дейности по
консервация, реставрация, експониране и социализация на съществуващите археологически
структури.

Място на извършване: на територията на община Севлиево.

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): Максималната прогнозна стойност
за изпълнението на услугата, предмет на поръчката, е в размер до 70 000, 00 лв. /седемдесет хиляди
лева/ без ДДС включваща:

a) Концепция за дейностите по ревитализация на археологически парк;

б) Обемно - пространствено идейно решение за хипотетична 3Д реконструкция и
визуализация на експонирани археологически обекти;

в) Идеен проект за информационен център с интерактивен музей на открито и
закрито.

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.:
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Изисквания за личното състояние: Условия, на които трябва да отговарят участниците

В обществената поръчка могат да участват като подават оферти всички български и
чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на
изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания на Възложителя в
настоящата обява и Техническата спецификация.

Изисквания за личното състояние

За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. При
подписване на декларацията следва да бъдат спазени изискванията на чл. 97, ал. 6 от Правилника за
прилагане на Закона за обществени поръчки.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Съгласно задание.

Икономическо и финансово състояние: не се поставят.

Технически и професионални способности:

Участникът следва да притежава опит в изпълнението на услуги с предмет, сходен с предмета на
настоящата обществена поръчка а именно: 3Д визуализация на сгради и визуализация обемно-
пространствени решения на комплекс от сгради и/или архитектурни проекти и визуализации на сгради
с разгъната застроена  площ не по-малка от 1000м2.

Опитът на участникът се доказва чрез посочване (Образец № 5 – Декларация – списък на услугите ) на
минимум два реализирани проекта през последните 3 години, сходни с предмета на настоящата
обществена поръчка.

1. Участникът следва да докаже, че за последните три години, считано от датата на подаване
на офертата има изпълненa поне една услуга с предмет еднакъв или сходен с предмета на
обявената поръчка.

Обстоятелството се удостоверява в попълнен Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

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:
[X] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели

[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
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Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: Предлагана цена Тежест: 40
Име: Техническо предложение                            Тежест: 60

Методика за оценка:
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка (КО),
изчислена като сума от оценките по показателите „Предлагана цена“ и „Техническо
предложение“ по следната формула КО = Пц + Пт
Показателите за оценки са:
Предлагана цена – максимално възможна оценка: 40 точки;
Техническо предложение цена – максимално възможна оценка: 60 точки;
Методика за оценка
2. Техническо предложение - максимално възможна оценка: 60 точки.
Методика за оценка:
Показател 1: Предлагани ценови параметри (Пц):
Предлагана цена ,Пц“ - оценката се формира по следния начин:

П ц = Минимална предложена цена х 40
Предложение на участника

Показател 2: Техническо предложение (П т)
Този показател се подразделя на следните, посочени по-долу в таблицата, подпоказатели. Всеки
участник може да събере максимален брой от 60 точки, разпределени по няколко
подпоказатели, като сумирането на точките е с натрупване. В случай, че участникът не е
изпълнил минималните изисквания в своето техническо предложение, съгласно техническата
спецификация (ТС), той следва да бъде отстранен.

За целите на оценка на етап кандидатстване, участникът трябва да предостави писмено
техническо предложение за организация на дейностите за обект: „Концепция за дейностите по
ревитализация на обект археологически парк „Антична и средновековна крепост „Хоталич” – идейно
обемно-пространствено решение за визуализация на археологически обекти и идеен проект за
информационен център с интерактивен музей на открито и закрито”.

Техническото предложение на участника следва да включва описание на дейностите за
изпълнение на договора, съгласно Заданието която ще бъде оценена по показателите от
долупосочената таблица:

Максимален  брой точки 60

Оценяването по показателя се извършва както следва:

Показател Степен на съответствие Брой
точки

Техническо
предложение
Тп

Присъждат се на оферта, в която е налице всяко от следните
обстоятелства:

 Описани са всички дейности по изготвяне на проекта, като е
отчетена спецификата на обекта, по отношение на който се предвижда
изработването на проекта съгласно заданието.
 Предложена е организационна структура, демонстрираща добро
управление във връзка с изпълнението на поръчката.
 Описан е начинът, по който се разпределят задачите и

60
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отговорностите между експертите в екипа на участника, разписана е
конкретната функция на всеки един експерт, като е  отчетено и
взаимодействието между отделните специалисти в екипа;
 предвидени са механизми на вътрешен контрол при изпълнението
на поръчката, обуславящи качественото изпълнение на поръчката и
високото качество на крайния продукт, както и мерки и механизми,
гарантиращи качественото изпълнение.
 Представен е процесът на комуникация с възложителя по начин,
гарантиращ точното изпълнение на договора и реализирането му в срок.
 Въведени са съвременни методи и иновативни практики за
изпълнение изискванията на заданието

Присъждат се на оферта, в която са налице три или четири от следните
обстоятелства:

 Описани са всички дейности по изготвяне на проекта, като е
отчетена спецификата на обекта, по отношение на който се предвижда
изработването на проекта съгласно заданието.
 Предложена е организационна структура, демонстрираща добро
управление във връзка с изпълнението на поръчката.
 Описан е начинът, по който се разпределят задачите и
отговорностите между експертите в екипа на участника, разписана е
конкретната функция на всеки един експерт, като е  отчетено и
взаимодействието между отделните специалисти в екипа;
 предвидени са механизми на вътрешен контрол при изпълнението
на поръчката, обуславящи качественото изпълнение на поръчката и
високото качество на крайния продукт, както и мерки и механизми,
гарантиращи качественото изпълнение.
 Представен е процесът на комуникация с възложителя по начин,
гарантиращ точното изпълнение на договора и реализирането му в срок.
 Въведени са съвременни методи и иновативни практики за
изпълнение изискванията на заданието

30

Присъждат се на оферта, в която са налице едно или две от следните
обстоятелства:

 Описани са всички дейности по изготвяне на проекта, като е
отчетена спецификата на обекта, по отношение на който се предвижда
изработването на проекта съгласно заданието.
 Предложена е организационна структура, демонстрираща добро
управление във връзка с изпълнението на поръчката.
 Описан е начинът, по който се разпределят задачите и
отговорностите между експертите в екипа на участника, разписана е
конкретната функция на всеки един експерт, като е  отчетено и
взаимодействието между отделните специалисти в екипа;
 предвидени са механизми на вътрешен контрол при изпълнението
на поръчката, обуславящи качественото изпълнение на поръчката и
високото качество на крайния продукт, както и мерки и механизми,
гарантиращи качественото изпълнение.
 Представен е процесът на комуникация с възложителя по начин,
гарантиращ точното изпълнение на договора и реализирането му в срок.
 Въведени са съвременни методи и иновативни практики за
изпълнение изискванията на заданието

5
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Срок за получаване на офертите:
Дата: 26.04.2017 г. до Час: (чч:мм) 17.00 часа.

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 24.07.2017г. Час: (чч:мм) 17.00 часа.

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 28.04.2017г. Час: (чч:мм)  09.00 часа.

Място на отваряне на офертите: Офертите се подават в деловодството на Община Севлиево,
в гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1, в Център за информация и услуги на гражданите или по пощата на
адрес: гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1. Всяка оферта се представя в запечатана непрозрачна
опаковка, от участник, или упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга
куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка.

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:  [Х] Да [] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо): Документите се запечатват в една обща непрозрачна
опаковка, която се надписва по следния начин: О Ф Е Р Т А ДО ОБЩИНА СЕВЛИЕВО, Пл."
Свобода" № 1, Гр. Севлиево, За участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с
предмет: „Концепция за дейностите по ревитализация на обект археологически парк „Антична
и средновековна крепост „Хоталич” – идейно обемно-пространствено решение за визуализация
на археологически обекти и идеен проект за информационен център с интерактивен музей на
открито и закрито”., име на Участника, пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код,
държава, лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

При изготвяне на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от
Възложителя условия.

До изтичане на крайния срок за получаване на офертата, всеки участник може да оттегли,
измени или допълни офертата си.

Оферти, чиято цялост са нарушени или са подадени след изтичане на крайния срок за подаване
не се приемат и незабавно се връщат на вносителя.

При подготовка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, всеки участник,
следва да се придържа стриктно към образеца, част от настоящата документация.

При подготовка на Ценовото предложение за изпълнение на поръчката, всеки участник следва
да се придържа стриктно към образеца част от настоящата документация.

Оферти, които не отговарят на предварително обявените условия или не са подготвени
съгласно тях не се разглеждат и се отстраняват от участие.

В случай, че участниците имат нужда от разяснения по условията на обществената поръчка,
съдържащи се в обявата и/ или в приложенията към нея, те могат да отправят писмено своите питания
на адреса, посочен в обявата до 3 дни преди крайния срок за подаване на оферти. Възложителят най-
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късно на следващия работен ден публикува в досието на процедурата, в профила на купувача писмени
разяснения по условията на обществената поръчка.

Изисквания към съдържанието на офертата: Офертата и приложенията към нея се изготвят по
представените към обявата образци. Офертата задължително съдържа следните документи:

1. Данни за лицето, което прави предложението – Административни сведения за участника по
Образец № 1.
2. Документи за доказване на техническите възможности и/ или квалификация на участника:
Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обявената обществена поръчка,
изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с
посочване на стойностите, датите и получателите.
3. Предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 2.
4. Ценово предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 3.

5. Срок на валидност на офертата - представя се декларация.

6. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или
някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно
актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да
съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че
упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в поръчката.

7. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП.

8. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП.

9. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП.

10. Декларация по ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.

11. Списък на документите, съдържащи се в офертата, поставен в началото на офертата /подписан
от участника/.

12. ЕЕДОП.

13. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р
България и са приложими към предоставените услуги /чл. 47, ал. 3 от ЗОП/, когато е приложимо.
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