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Това обявление в интернет страницата на TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436363-2017:TEXT:BG:HTML

България-София: Научни изследвания
2017/S 210-436363

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
831661388
ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19
София
1202
България
Лице за контакт: Мария Митрева
Телефон:  +359 029405258
Електронна поща: op@mrrb.government.bg 
Факс:  +359 029405413
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mrrb.government.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.mrrb.government.bg/profil-na-kupuvacha/24-17-078/

I.2) Съвместно възлагане

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
http://www.mrrb.government.bg/profil-na-kupuvacha/24-17-078/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
831661388
ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19
София
1202
България
Лице за контакт: Мария Митрева
Телефон:  +359 029405258
Електронна поща: MMitreva@mrrb.government.bg 
Факс:  +359 029405478
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mrrb.government.bg

mailto:op@mrrb.government.bg
www.mrrb.government.bg
http://www.mrrb.government.bg/profil-na-kupuvacha/24-17-078/
http://www.mrrb.government.bg/profil-na-kupuvacha/24-17-078/
mailto:MMitreva@mrrb.government.bg
www.mrrb.government.bg
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Адрес на профила на купувача: http://www.mrrb.government.bg/profil-na-kupuvacha/24-17-078/
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са
достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.mrrb.government.bg/
profil-na-kupuvacha/24-17-078/

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или
местни подразделения

I.5) Основна дейност
Друга дейност: регионално развитие и благоустройство

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Извършване на спасителни проучвания на 5 броя археологически обекти, открити в имоти, свързани със
строителството на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ, община Панагюрище.
Референтен номер: 24-17-078

II.1.2) Основен CPV код
73110000 - IA04 - RD07 - RD09 - RD11

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в рамките на „Проект за
развитие на общинската инфраструктура“ осъществява дейностите по завършване на язовир „Луда
Яна“, пречиствателна станция за питейна вода (ПСПВ) към него и техническа инфраструктура в
ЕКАТТЕ 55302, община Панагюрище. В изпълнение на становища от Министерство на културата
(МК) МРРБ е възложило теренни обходи в имотите, засегнати от строителството на язовира и ПСПВ,
приключили с доклад, видно от който са открити 5 бр. археологически обекти, подлежащи на спасителни
археологически проучвания с оглед освобождаване на терена за продължаване на строителните
дейности. Към доклада са приложени протоколи на МК, съдържащи указания за последващи действия.
Целта на обществената поръчка е да бъдат изпълнени изискванията на Закона за културното наследство
(ЗКН) и Наредба № Н-00-0001 от 14.2.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания.

II.1.5) Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 150 000.00 BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
73110000 - IA04 - RD07 - RD09 - RD11

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG423
Основно място на изпълнение:
Община Панагюрище ЕКАТТЕ 55302, област Пазарджик; офис на изпълнителя. При нужда от срещи
между страните в хода на работата, те ще се провеждат на адреса на възложителя.

http://www.mrrb.government.bg/profil-na-kupuvacha/24-17-078/
http://www.mrrb.government.bg/profil-na-kupuvacha/24-17-078/
http://www.mrrb.government.bg/profil-na-kupuvacha/24-17-078/
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II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) осъществява дейностите
по „Проект за развитие на общинската инфраструктура“, в рамките на който ще бъде завършен
язовир „Луда Яна“, свързаната с него пречиствателна станция за питейна вода (ПСПВ) и техническа
инфраструктура в община Панагюрище ЕКАТТЕ 55302, област Пазарджик. В изпълнение на становища
от Министерство на културата (МК) МРРБ е възложило теренни обходи в имотите, засегнати
от строителството на язовира и ПСПВ, приключили с доклад, съгласно който са открити 5 броя
археологически обекти, подлежащи на спасителни археологически проучвания с оглед освобождаване
на терена за продължаване на строителните дейности. Към доклада са внесени и протоколи №
10-00-140/02.06.2017 г. и № 10-00-167/22.06.2017 г. на МК, съдържащи указания за последващи действия.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 150 000.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с
вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Участникът да е културна или научна организация.
Участникът предоставя данни за регистъра, в който е вписан за изпълнение на критерия за подбор.
Изискването е съгласно условията по чл. 20, ал. 5 от Наредба № Н-00-0001/2011 г. за извършване на
теренни археологически проучвания.
Информацията се попълва в Част ІV, Раздел А от ЕЕДОП. На основание чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП
възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от
документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо
за законосъобразното провеждане на процедурата, както и преди сключването на договор ще
бъде изискано от определения за изпълнител да предостави актуални документи, удостоверяващи
съответствието с поставения критерий за подбор.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние
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Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Не се изисква.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Не се изисква.

III.1.3) Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Участникът да има на разположение ръководен състав с професионална компетентност за изпълнението
на поръчката — включващ поне едно лице, вписано в регистъра по чл. 150, ал. 2 от ЗКН* (регистър на
лицата, отговарящи на изискванията по ЗКН за получаване на разрешение за извършване на теренно
археологическо проучване).
*На основание чл. 150, ал. 3 от ЗКН когато лицето, кандидатстващо за разрешаване извършването
на теренно археологическо проучване е в договорни отношения с чуждестранна културна, научна
или университетска институция в областта на археологията, теренните проучвания се извършват под
ръководството на лице, получило разрешение по чл. 150, ал. 1 от ЗКН.
Информацията се попълва в Част ІV, Раздел В, т. 6б) от ЕЕДОП, а обстоятелствата във връзка с
поставеното изискване се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, при условията на
чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, а именно — списък на лицата, които ще отговарят за изпълнението, в
който е посочена професионалната им компетентност с данните от регистъра по чл. 150, ал. 2 от
ЗКН, като възложителят по всяко време може де изисква от участниците представяне на всички или
на част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, както и преди сключването на договор
ще бъде изискано от определения за изпълнител да предостави актуални документи, удостоверяващи
съответствието с поставения критерий за подбор.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Участникът да разполага поне с едно лице, вписано в регистъра по чл. 150, ал. 2 от ЗКН. Лицето
попълва отделен ЕЕДОП в случай, че се явява трето лице по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП относно
професионалната му компетентност за изпълнението на поръчката.
Важно: При подписване на договор за изпълнение на поръчката с избрания за изпълнител последният
представя на възложителя договора си с лицето от регистъра по чл. 150, ал. 2 от ЗКН, което е получило
разрешение за теренно археологическо проучване съгласно чл. 20, ал. 5 от Наредба № Н-00-0001/2011 г.
за извършване на теренни археологически проучвания.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
Закон за културното наследство; Наредба № Н-00-0001/2011 г. за извършване на теренни археологически
проучвания.

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Условията за изпълнение на поръчката са описани подробно в документацията, публикувана в „Профил
на купувача“ на електронния адрес, посочен по-горе в поле І.3).

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря
за изпълнението на поръчката
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Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето
или на диалога

IV.1.6) Информация относно електронния търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/12/2017
Местно време: 17:30

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 15/12/2017
Местно време: 11:00
Място:
В стая 17 Б в централната административна сграда на МРРБ в гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“
№ 17-19.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

VI.2) Информация относно електронното възлагане

VI.3) Допълнителна информация:
В запечат. непрозр. опаковка участн. следва да предст. следните докум. и образци:
1. Опис на документ. и информ., съдържащи се в офертата — Образец № 4
2. Докум. за личн. състоян. на участн. — Образец №1(ЕЕДОП).
3. Докум. за доказв. на предприет. мерки за надеждност (ако е приложимо).
4. Докум. при особености на участн. (ако е прилож.) без ограничен. за вида на докум., който се предст. в
изпълн. на съотв. условие:
— участник-обединен., което не е юрид. лице — докум. може да е завер. копие, но от него да е видно:
а)правното основан. за създав. на обединен.; б)правата и задължен. на участн. в обединен.,вкл.
определен. партн., който да представл. обединен. за целите на поръчк.; в)разпределен. на участ. на
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лицата в обединен. при изпълн. на дейност. по предм. на поръчк., правата и задължен. на участн. в
обединен.; г)клаузи за солидарн. отговорн. на членов. на обединен. за изпълн. на догов. за поръчк.
— участник-клон на чуждестр. лице и за участ. си в поръчк. се позовава на ресурс. на търговеца, съгл.
чл. 36, ал. 2 от ППЗОП, трябва да предст. доказат.,че при изпълн. на поръчк. ще има на разполож. тези
ресурси
— участн., ползващ капацитета на трети лица — трябва да докаже, че разполага с техн. ресурси и следва
да предст. докум. за поетите от трет. л. задължен.; трет.л. трябва да отговар. на критер. за подбор, за
доказв. на които уч. се позовава на тях и за тях да не са налице основ. за отстраняв. от проц.; трет. л.
представ. ЕЕДОП
— участн.,ползващ подизпълнит.- уч. посочва и дела от пор., който те ще изп.; уч. попълва инф. в част ІV,
Разд. В, т. 10 от ЕЕДОП; подизп. трябва да отгов. на критер. за подбор за дела от пор., който ще изп. и по
отн. на тях да не са налице основ. за остраняв. от проц.; подизп. представ. ЕЕДОП.
5. Техническо предложение, вкл.:
— Докум. за упълномощав.- когато подаващото оферт. лице, не е закон. представит. на участн.;
— Образец № 2 — Предложение за изпълнение на поръчк. в съответств. с техническ. спецификац. и
изискван. на възложителя.
6. Ценово предложение — Образ. № 3.
От участие в процедур. се отстранява участн., за когото са налице обстоятелств. по чл. 54, ал. 1 и чл. 55,
ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4, т. 5 от ЗОП.
Възложител. отстранява от процедур. и участн., които: не отгов. на поставен. критер. за подбор или не
изпълни др. услов., посоч. в обявлен. за поръчк. или в документац.; са представ. оферта, която не отгов.
на предварит. обявен. услов. на поръчк.; са свързани лица, като информац. за това обстоят. се попълва
в част ІІІ, разд. В, ред 5 от ЕЕДОП; попадат под забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономич. и финанс.
отношения с дружествата, регистрир. в юрисдикции с преференц. данъчен режим, свързан. с тях лица и
техните действит. собственици (освен ако не са приложили изключ. по чл. 4 от него), като тази информац.
се попълва в част ІІІ., разд. Г от ЕЕДОП; не предст. в срок обосн. по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиито оф.
не са приети съгл. чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП; в опред. срок откаж. да удълж. срока на валидн. на оф. или
предст.оф. с по-кратък срок на валидн.; чиито цен. предлож. надвиш. прогнозн. стойн. на поръчката.
Отстраняването от участие в процедур. поради несъответствие с изискван. на възложит. за лично
състоян. се прилага съгл. чл. 57 от ЗОП. Основананията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от
ЗОП се прилагат по отнош. на лицата, посочени в чл.40 от ППЗОП. Участниц. могат да се позоват на
капацитета на трети лица при условията на чл. 65, ал. 1-4 от ЗОП. Изисква се гаранция, обезпечаваща
изпълнен. на догов. в размер на 3 % от цената по догов. без ДДС. Гаранц. се представя преди сключв.
на догов. под формата на парична сума или банкова гаранц., или застраховка в полза на възложителя,
която обезпечава изпълнен. чрез покритие на отговорността на изпълнит. за срока на догов. при
застраховат. сума в размер на 3 % от цената на догов. без ДДС.
Възложит. предоставя на администр. си адрес достъп до допълнит. докум. при поискване чрез отгов.
служит. Вела Петрова — тел. 02 9405202, 9:00-17:30 ч. във всеки работен ден.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
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Телефон:  +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/10/2017
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